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Tradiţii şi obiceiuri popuare la români 

Profesor Vlaicu Jipu Ioana Smaranda 

Profesor Pǎtrǎuțanu Magdalena 

Grădiniţa cu program prelungi numărul 18, Iaşi 

 

 Obiceiurile tradiţionale româneşti au ca şi modalităti de exprimare: muzica, coregrafia, gestica 

sau mimica. Sunt fapte culturale complexe, menite înainte de toate, să organizeze viaţa oamenilor. 

Marchează momentele importante ale trecerii lor prin lume, şi le modelează comportamentul. 

 Există două categorii de mari tradiţii în România: cele care marchează diferite evenimente ce se 

desfăşoară de-a lungul anului. Sunt sărbatori religioase, cele legale, de muncă agricolă, de factori de 

mediu. Acestea vizau viaţa colectivă a satului, având un caracter public şi ciclic.  

Un loc special între obiceiurile religioase îl au cele  specifice Crăciunului și Paștelui. A doua 

mare categorie se referă la obiceiurile care atestă diferite momente importante din viaţa omului. 

Desfăşurarea lor este legată de momente bine determinate, care nu se repetă de-a lungul vieţii. 

Cele mai multe tradiţii par sa dăinuie încă în zona Transilvaniei. Nici Moldova nu se lasă însă 

mai prejos, având la rândul său câteva obiceiuri. Acestea sunt ţinute în fiecare an de localnicii unor sate. 

Sărbătoarea hărniciei 

În a doua zi de Paşte, în satul Mocod din Bistriţa-Năsăud se practică un obicei de alegere a celor 

mai harnici doi flăcăi din localitate, care sunt numiţi „crai” şi care au dreptul să îi pedepsească pe alţi doi 

feciori leneşi. 

Acest obicei de primăvară, vechi de prin anul 1.600, după cum spun localnicii, îşi are rădăcinile 

din perioada în care satele grănicereşti îşi alegeau conducătorii şi este un elogiu adus celor mai harnici 

tineri din sat. 

După aplicarea pedepsei, fiecare „păcătos” care a fost purtat pe brate în jurul bisericii şi bătut la 

tălpi cu bricele în fiecare colţ al acesteia a mulţumit craiului pentru dreapta judecată, promiţând, totodată, 

că se va îndrepta. După încă o repriză de cântec, joc şi voie bună, toată lumea s-a îndreptat spre râul 

Someş, pentru „spălarea de păcate” şi pentru prosperitate, potrivit Mediafax. 

 Crăciunul şi Anul Nou în Moldova 

Crăciunul este sărbătoarea cea mai asteptată din an; copiii sunt nerăbdători să primească daruri, 

iar adulţii se bucură de tradiţiile specifice şi de întâlnirile cu familia. Foarte multe obiceiuri sunt 

respectate în această perioadă, deoarece locuitorii din zona Moldovei nu au uitat de practicile bătrânilor 

şi de vechile superstiţii.  

Sărbatorile de iarnă încep pe 6 decembrie, când se sărbătoreşte ziua Sfântului Nicolae. Cu o 

seara înainte, cei mici îsi lustruiesc ghetuţele si le asează la gura sobei, la fereastră sau lângă uşă, 

sperând ca Moşul să îi răsplătească pentru faptele bune. Bătrânul le aduce cadouri copiilor cuminţi, iar 

celor obraznici le lasă doar o nuieluşă. După această dată încep pregătirile pentru Crăciun: femeile fac 

curăţenie, gospodaria este aprovizionată cu alimente pentru prepararea bucatelor tradiţionale, bărbaţii 

caută cel mai frumos brad, iar tinerii pregătesc măştile şi învaţă colinde. 

http://www.travelguideromania.com/ro/dragobetele-ziua-indragostitilor-la-romani/
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Atât în învăţământul preşcolar cât şi în învăţământul primar sărbătorile de iarnă sunt deosebit de 

importante. Cei mici sunt nerăbdatori să aibă serbare cu ocazia Crăciunului, dar mai ales sunt 

nerăbdatori să vină Moş Crăciun. 

Datorită faptului că sărbătorile de iarnă sunt în luna decembrie, activităţile care se desfăşoară la 

gradiniţă vor avea scopul de a organiza cea mai frumoasa serbare de Crăciun. 

Pentru astfel de serbări, în funcţie de vârsta copiilor, educatorii le vor da să recite tot felul de 

poezii specifice sărbătorilor de iarna, şi poezii dedicate celui mai renumit personaj din perioada 

respectiva, si anume Moş Crăciun. 

În fiecare zona a României există tradiţii şi sunt respectate ca atare.  
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La Compréhension écrite en classe de FLE 

 

Prof. Bica Laura-Nicoleta 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Dima” Pitești 

 

La compréhension écrite est l'une des quatre activités de communication langagière mentionnées 

par le CECRL. Cette compétence permet à l'apprenant, de rassembler, en fonction des stratégies 

acquises, ses compétences générales individuelles articulées à sa compétence de communication 

langagière pour être capable d’effectuer des tâches communicatives. Les résultats de ces tâches ne sont 

autre chose que les formes variées que prend la communication dans des situations précisées. Une tâche 

qui repose sur un texte écrit doit déboucher sur une production langagière à l’oral ou à l’écrit vérifiable 

et orientée vers un public. Pour vérifier la compréhension écrite, on doit proposer aux apprenants des 

documents authentiques variés qui contiennent des textes illustrant les types de discours: narratif, 

explicatif, descriptif, argumentatif, injonctif, informatif. Le texte sera choisi en adéquation au niveau de 

l'apprenant et aux contenus linguistiques que l'on désire travailler tout en faisant attention qu'il 

corresponde aux intérêts et préoccupations des apprenants. L’outil didactique choisi en fonction des 

spécificités du genre abordé a pour but que l'apprenant s'approprie les trois types de compétences 

demandées par le CECRL: les compétences sociolinguistiques, linguistiques et pragmatiques.   

La compréhension écrite ou la compréhension de documents écrits est étroitement liée à la 

lecture. En FLE, la lecture implique les compétences suivantes: 

– saisir l’information explicite de l’écrit; 

– reconstituer l’organisation explicite du document; 

– découvrir l’implicite d’un document écrit. 

La compréhension écrite se déroule à partir de documents authentiques divers qui incluent des 

textes illustrant différents types de discours: narratif, descriptif, explicatif, argumentatif, informatif, 

injonctif. Le texte va être choisi d'après le niveau de l'apprenant et les contenus linguistiques ou de 

civilisation que l'on désire travailler tout en faisant attention qu'il corresponde aux sujets d'intérêts et aux 

préoccupations de l'apprenant. Le dispositif didactique employé selon les caractéristiques du genre 

abordé devra amener au développement chez l'apprenant des trois types de compétences (linguistiques, 

sociolinguistiques, et pragmatiques). 

A. Les objectifs de la compréhension écrite: 

1. Saisir le sens global et l'information explicite d'un texte 

2. Comprendre l'organisation d'un texte   

3. Découvrir l'implicite d'un texte (niveau avancé) 

4. Apprendre à adopter des stratégies de lecture en fonction du type de l’écrit 

L’objectif primordial de la compréhension écrite est de diriger l’apprenant petit à petit vers le 

sens d’un écrit. L’essentiel est de lire et de comprendre des types de textes variés. Autrement dit, cette 

compétence ne vise pas la compréhension immédiate d’un texte, mais la pratique progressive des 

stratégies de lecture qui vont permettre à l’apprenant d’avoir envie de lire un livre en français. Les 
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apprenants vont assimiler les méthodes qui facilitent leur adaptation et leur progrès concernant les 

situations authentiques de compréhension écrite. 

Les activités de compréhension écrite doivent être régulières, pour amener les apprenants à 

acquérir des réflexes qui servent à la compréhension. 

Comme stratégie de lecture, nous proposons les indices suivants: 

• identifier le type d'énoncé: fiche technique, lettre, nouvelle, poème etc.; 

• distinguer le contexte: l'origine de l'énoncé; 

• repérer les paramètres essentiels de la communication: objet, émetteur, récepteur; 

• identifier les connecteurs logiques de l'énoncé afin de saisir les relations sémantiques qui 

existent entre les éléments du discours; 

• repérer les mots-clés et les idées essentielles de l'énoncé; 

• identifier les relations temporelles: marqueurs du temps, temps verbaux, indicateurs; 

• repérer les données culturelles, politiques, sociologiques de l'énoncé. 

L’apprenant doit pouvoir comprendre progressivement de qui ou de quoi il s’agit, de trouver les 

informations essentielles, mais aussi de reconnaître les enchaînements de l’écrit (l’enchaînement 

chronologique, causalité, conséquence…), d’utiliser correctement les règles principales de l’écrit (les 

accords, les types de phrase, les formes verbales), et, lorsqu'il a acquis une très bonne connaissance de la 

langue, de dégager le sens d’un énoncé. 

En compréhension écrite, le texte permet à l’apprenant de découvrir le lexique, les éléments de 

grammaire, les faits de civilisation et les structures qui vont l’amener à s’enrichir progressivement. 

Il est très important de faire attention, car on connaît bien la réaction des apprenants lorsqu’ils 

ont affaire à un texte inconnu: chercher le sens des mots inconnus dans le dictionnaire. Cela ne les aide 

pas, car on perd du temps et le contenu est altéré – l’essentiel et le négligeable ne peuvent pas être 

repérés. Étant étouffé par le détail, l’apprenant sera incapable d’avoir une vision globale sur le texte. De 

même, par peur de commettre une erreur, il préfère la citation à la reformulation personnelle. 

L’explication de ces barrières concerne l’approche linéaire de la compréhension, qui n’a pas de 

perspective globale, mais qui est concentrée sur l’accumulation de significations. 

De cette façon, lorsqu’il se trouve devant un document écrit, l’apprenant se lance dans la lecture 

du texte et s’avance mot à mot, sans corréler texte et paratexte, sans une compréhension globale 

préalable du document. Les exercices de compréhension dans une classe de FLE ont pour but de 

substituer à un comportement passif une attitude active d’exploration, par la mobilisation des procédés 

appropriés qu’il pourra appliquer dorénavant à toute situation de compréhension. 

B. Les supports / les éléments qui facilitent la compréhension écrite 

On doit employer des supports en concordance avec le niveau des apprenants, mais il est aussi 

important de tenir compte des préoccupations et des centres d’intérêt des apprenants. Les supports à 

employer doivent être authentiques le plus possible. On peut employer par exemple: des cartes postales, 

des courriers électroniques, des menus, des messages, des publicités, des lettres amicales,  des 

télégrammes, des lettres formelles, des brochures, des extraits de journaux, des extraits de magazines, 
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des extraits de récits, des extraits de sites Internet, des extraits de reportages,  des interviews, des 

programmes touristiques …. 

Quels sont les aspects à prendre en compte dans le choix d’un support écrit ? 

Pour aider les apprenants à développer leur capacité de comprendre les énoncés écrits, 

l'enseignant doit mettre l'accent sur les aspects suivants: 

L’aspect communicatif: les supports écrits doivent présenter un objectif langagier et 

communicatif, notamment pendant les premiers mois d’apprentissage, où on utilise cette compétence 

afin de faciliter la découverte progressive des actes de langage qui seront dorénavant nécessaires à 

l’apprenant. Il faut se poser des questions sur la fonction du document écrit dans la communication en 

général, et sur les éléments dont on ne peut pas s'en passer à identifier et sans lesquels on ne peut pas 

considérer que la lecture a atteint son but. Les réponses données à ces questions vont déterminer, entre 

autres, le choix qu'on va faire entre les informations sur lesquelles on doit insister et celles qui ne sont 

pas assez importantes. 

L’aspect discursif: en fonction des caractéristiques du discours, il y a plusieurs moyens qu'on 

peut utiliser pour faciliter et vérifier la compréhension des apprenants: si la reformulation/répétition 

concorde avec un discours narratif, elle ne correspond pas à un discours où les informations sont 

juxtaposées. On pose des questions directes et pratiques aux apprenants afin qu’ils indiquent un élément 

factuel, mais les questions directes deviennent inefficaces quand l’information se répète. C’est dans ce 

cas une mise en tableau qui sera la plus utile et efficace. 

L’spect pédagogique: il est essentiel que les tâches de compréhension suscitent au maximum 

l'implication de chaque apprenant. Sollicités à tour de rôle par une question, les apprenants ont des 

interventions ponctuelles, sur un élément du document, à un moment particulier. Certaines pratiques 

permettent de les faire intervenir sur l’activité de compréhension. 

Certains chercheurs accordent une grande importance à l'existence de plusieurs types de lecture, 

même s'ils utilisent des terminologies différentes. Par exemple, C. Tagliante1 présente la classification 

suivante des types de lecture: 

• lecture repérage – vise la recherche des informations précises et ponctuelles dans un texte; 

• lecture écrémage – définit le type de texte à travers les mots-clés; 

• lecture survol – a comme but la compréhension globale d'un texte plus long ou d'un ouvrage, 

pour en dégager l'idée principale, l'enchaînement des idées, la structure d'ensemble, le plan suivi; 

• lecture approfondissement – incite à la réflexion et à l'analyse détaillée du texte; 

• lecture de loisir et de détente – augmente la motivation des apprenants, les convainc 

d'approfondir leurs connaissances. 

C. La démarche didactique de la compréhension écrite en classe 

On doit employer la même démarche avec tous les documents écrits. On se place dans une 

situation de classe ordinaire, et on utilise la compétence de compréhension écrite pour faire atteindre un 

nouvel objectif. 

 
1 Tagliante Ch., (1994): op. cit. p. 126-127. 
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Selon le niveau des apprenants, l'enseignant a la possibilité de faire le point complet sur une 

question de grammaire, par exemple, s'il s'agit de niveaux avancés ou bien de se limiter à une règle 

incomplète et d'y revenir à d'autres moments de l'apprentissage pour la nuancer, compléter, s'il s'agit de 

débutants. 

Dans un premier temps, en tant qu’enseignant, on doit donner le document écrit aux élèves. Il est 

souhaitable qu’ils travaillent en petits groupes afin de comparer leurs résultats. Ensuite, on doit leur 

poser des questions sur les caractéristiques de ce type de texte, même avant la première lecture. Ils 

s’intéresseront à l’encadrement du texte, ce qui facilitera sa compréhension globale. 

Les questions que l’on peut utiliser autour du texte (paratexte) sont les suivantes: 

– Qu’est-ce qu’il y a autour du texte ? 

– D’où est tirée cette page ? D’un magazine, d’un journal… 

– Qu’est-ce qu’il y a à la fin du texte ? 

– Qu’est-ce qui se trouve en haut ? Un titre, une adresse …. 

Dans un second temps, il est important de lire le texte silencieusement, en précisant le temps que 

les apprenants ont à la disposition pour résoudre cette tâche. L’objectif primordial est celui de découvrir 

le texte et d’amener petit à petit l’apprenant à accéder au sens. Il est possible qu’on leur donne un 

document contenant des questions ou des détails à trouver. Mais il est nécessaire que les premières 

questions visent la compréhension très globale du document écrit, car les détails doivent être découverts 

plus tard. 

Ensuite, les élèves sont provoqués à émettre des hypothèses. On les y incite tout en faisant 

vérifier chaque hypothèse par d’autres élèves. On leur pose des questions pour bien vérifier leur 

compréhension, en revenant à une lecture orientée du texte. Il est important de justifier chaque 

explication, parce que les apprenants ne doivent pas répondre par hasard.  

 D. Les types d'exercices utiles pour la compréhension écrite 

Il y a plusieurs catégories d’activités utiles:  

• les questionnaires (à réponse ouverte, à choix multiples – QCM, fermée – oui/non; vrai/faux, 

orientée ou guidée);  

• la prise de notes; 

• les exercices de réparation de texte ou les textes lacunaires (texte à trous, texte de clôture); 

 • les exercices de mise en relation;  

• les activités d'analyse et de synthèse (résumé, compte-rendu, synthèse de documents, 

explication de texte, commentaire de texte);  

• les exercices de reconstitution de textes ou puzzle. 

 E. L’évaluation de la compréhension écrite 

Pour évaluer cette compétence, on doit prendre en considération plusieurs critères. Tout d’abord, 

les activités choisies doivent correspondre aux situations de la vie réelle dans lesquelles l’apprenant peut 

se retrouver. Les supports doivent être diversifiés en fonction du niveau, de l’âge et des centres d’intérêt 

de l’apprenant, en prenant en compte des critères du CECR. Les documents authentiques ont le rôle de 

faciliter la tâche de l’apprenant. On doit utiliser, par exemple, des textes concernant les emplois du 
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temps pour le niveau A1, les programmes de cinéma et les dépliants où l’on donne des instructions, pour 

le niveau A2, les articles de magazine ou les modes d’emploi des jeux de société pour le niveau B1. Les 

textes utilisés doivent correspondre à ceux que l’apprenant peut toujours rencontrer dans sa vie réelle, 

telles que les cartes d’invitation et les présentations dans les magazines ou les revues notamment pour 

les niveaux élémentaires A1 et A2.  

Quant aux outils d’évaluation, on peut utiliser les QCM, les QROC ou les tableaux à compléter 

par des mots, principalement pour les niveaux débutants A1 et A2. Ces derniers doivent être clairs et 

faciles à comprendre par l’apprenant. Pour le niveau B1, on doit choisir des tableaux que l’apprenant 

sera amené à compléter par des phrases ou des questions ouvertes à réponses plus ou moins longues, 

correspondant toujours à leur niveau. On ne sanctionne pas les erreurs linguistiques parce que l'on 

évalue la compréhension de l’apprenant et non pas sa production. 
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Școala românească și utilizarea platformelor educaționale 

de învăţare  

                                                             Prof. Dan  Daniela 

Grădinița PP 36, Timișoara 

 

         Într-o societate a cărei evoluție, în special tehnologică, cunoaște o accelerare puternică, utilizarea 

calculatorului în procesul de învățământ devine din ce în ce mai mult o necesitate. Nu trebuie să ignorăm 

faptul că lucrăm cu generații de elevi care dețin abilități digitale construite implicit, prin practici zilnice, 

generalizate, aproape obișnuite. „Alfabetizarea” digitală începe de la cele mai fragede vârste, difuz, 

chiar din familie, și se învață  precum mersul sau vorbirea.  Utilizarea instumentelor  IT și a mediilor 

electronice promovate de TIC pot duce la o îmbunătățire complexă a procesului de învățare. O bună 

utilizare a acestor instrumente poate eficientiza comunicarea profesor-elev, motivându-i pe cei din urmă 

pentru studiu. Profesorii au posibilitatea să-şi diversifice activitatea realizând acea diferenţiere mult 

promovată de didacticieni. Utilizarea instrumentelor TIC in activitatea didactică poate deveni  eficientă 

în măsura în  care personalul implicat este un bun utilizator și de asemenea este conștient de modalitatea 

efectivă de folosire la disciplina predată. 

           Utilizarea mediilor virtuale de învățare îl situează pe elev în centrul formării sale, il menține 

mereu activ și conduce la: accentuarea studiului individual la elevi; dezvoltarea gândirii analitice, 

structurate și de profunzime a elevilor; dezvoltarea ințiativei elevilor; situarea celui ce învață (primește 

cunoștințe) în controlarea procesului de învățare în vederea îmbunătățirii formei de învățământ; 

formularea succesivă de întrebari de către elev despre cunoștințele pe care le posedă; construirea 

procesului de asimilare și înțelegere a cunoștințelor pornind de la cel care învață; dezvoltarea spiritului 

de gândire și de lucru în echipă a elevului. 

         Pentru a-și atinge scopul, mediile de învățare virtuale nu trebuie să se limiteze doar la transferul de 

cunoștințe pe suport magnetic, prin intermediul Internet-ului. Acestea trebuie să stimuleze motivația și 

munca individuală a elevului, să genereze probleme și să stimuleze rezolvarea acestora în cadrul 

grupurilor de discuții etc.  

         Colaborarea virtuală trebuie să fie, însă, completată cu întâlniri fizice, procesul didactic ce are loc 

în mediul electronic trebuie completat de comunicarea face-to-face; e bine să ştim să comunicăm cu sau 

prin calculator, dar şi cu cei din preajma noastră. Contactul viu, direct, personal cu cei din jur nu poate fi 

înlocuit plenar niciodată cu nici o tehnică, oricât de performantă ar fi noua tehnologie. 

         Platformele tip e-learning reprezintă un stimul excelent pentru învățare și formare, în special 

pentru persoanele active, dinamice, care apreciază interactivitatea. 

         Platformele e-learning îşi fac destul de repede loc în sistemul de învăţământ deoarece permit 

utilizarea mai eficientă a resurselor materiale cât şi umane. În zilele noastre este din ce în ce mai greu să 

ai un management al timpului bine definit. De aceea când vine vorba de învăţământ şi de volumul mare 

de informaţie, un sistem digital de management al acestuia ne atrage din ce în ce mai mult. 

           Avantajele acestui tip de învăţare sunt următoarele: accesibilitate, flexibilitate, confortabilitate, 

utilizatorul putând hotărî singur, data si ora la care se implică în activitatea de instruire. 

http://roxanapopa.blogspot.ro/2012/01/utilizarea-mediilor-virtuale-de.html
http://roxanapopa.blogspot.ro/2012/01/utilizarea-mediilor-virtuale-de.html
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         Faţă de sistemul tradiţional de învăţământ, e-learning-ul prezintă numeroase avantaje : 

• independenţa geografică, mobilitatea – posibilitatea de a accesa conţinutul materialului educaţional de 

oriunde si oricând, cu ajutorul computerului personal si a reţelei; 

• accesibilitate online – o caracteristică importantă specifică acestui tip de educaţie, prin care se înţelege 

accesul la educaţie prin Internet în timp real, de oriunde si oricând, 24 de ore din 24, 7 zile pe 

săptămână; nu există dependenţă de timp; 

• prezentare concisă si selectivă a conţinutului educaţional; 

• individualizarea procesului de învăţare – fiecare instruit are un ritm si stil propriu de asimilare si se 

bazează pe un anume tip de memorie în procesul de învăţare (auditivă sau vizuală), parcurgerea 

cursurilor poate fi făcută treptat si repetat, controlându-si rapid progresele, beneficiind de un feedback 

rapid si permanent; unii subiecţi au un randament mai bun în weekend, alţii la primele ore ale dimineţii; 

• metode pedagogice diverse – programele e-learning trebuie să aibă la bază diverse metode pedagogice, 

care să ghideze subiecţii pe tot parcursul procesului de învăţare: la parcurgerea materialelor didactice, la 

realizarea proiectelor, la evaluarea online si până la certificarea programului, dacă este cazul; o serie de 

experimente care studiază efectul pe care îl au utilizarea diverselor medii în însusirea cunostiinţelor au 

dus la concluzia că, în general, un material educaţional diversificat este reţinut în proporţie de 80% prin 

ascultare, vizionare si interactivitate; 

• administrarea online – utilizarea sistemelor e-learning necesită asigurarea securităţii utilizatorilor, 

înregistrarea acestora, monitorizarea studenţilor si a serviciilor oferite în reţea; 

• costuri reduse de distribuţie – software-ul educaţional sau soluţiile electronice de învăţare nu sunt 

ieftine. Totusi, costurile lor sunt mai reduse decât cele implicate de o sesiune de învăţare “clasică”, 

deoarece sunt eliminate cheltuielile de deplasare, închirierea spaţiilor pentru cursuri, cazarea si masa 

subiecţilor; 

• timp redus de studiu – în unele cazuri, în funcţie de soluţia de tehnică adoptată, si timpul poate fi trecut 

la categoria reducerea costurilor: subiectul nu va întrerupe activitatea profesională pentru a urma un 

curs, ci va “pierde” doar câteva ore zilnic pentru a învăţa online sau offline, pe computer; 

• interacţiuni sincrone si asincrone – cele două tipuri de interacţiuni dintre instructori si instruiţi se pot 

completa; 

• tehnologii dinamice diverse – acestea permit un feedback pronunţat, în timp real, si evaluări formative 

si sumative, calitative si cantitative, realizate într-un mod facil si de către evaluatorii cei mai avizaţi; 

• dacă învăţământul tradiţional este organizat pe grupe de vârstă, cel online este organizat pe subiecte; 

într-o clasă virtuală pot fi reuniţi subiecţi de toate vârstele, cu pregătiri diferite, neglijând graniţele 

spaţiale. 

         Dezavantajele educaţiei de tip e-learning sunt : 

• rata mare de abandon a studenţilor – acest tip de educaţie la distanţă necesită eforturi consistente si 

susţinute din partea tuturor participanţilor la procesul instrucţional. Studenţii trebuie să fie extrem de 

motivaţi, altfel se instalează fenomenul de abandon scolar care este mult mai frecvent în educaţia la 

distanţă decât în învăţământul tradiţional. 
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         După studiile făcute de Rovai , există câţiva factori care pot influenţa abandonul scolar si care pot 

fi exploataţi pentru a limita această tendinţă: 

- prezenţa – tutorele si studentul trebuie să fie prezenţi chiar si într-o comunitate virtuală;  

- egalitatea – trebuie să se manifeste prin aceea că tutorele va modera activitatea în asa fel încât toţi 

participanţi să aibă oportunitatea de a intervene într-un anumit subiect de discuţie; 

- grupuri de lucru cât mai mici – care să permită o mai bună împărţire asarcinilor si activităţilor;   

- stilul de predare si gradul de însusire al cunostinţelor reprezintă un factor important. Aceasta înseamnă 

folosirea unor formate de cursuri online specifice acestui tip de educaţie si care să se adapteze 

cunostinţelor subiecţilor. 

• necesită experienţă în domeniul utilizării calculatoarelor – cursanţilor li se solicită anumite cunostinţe 

în domeniul IT. În cele mai multe cazuri instalarea unui sistem elearning presupune instalarea de 

aplicaţii sau medii adiţionale care presupun cunostinţe tehnice suplimentare. Pentru a minimiza acest 

dezavantaj, clientul poate folosi un browser web. Există cazuri în care această abordare nu este posibilă. 

În acest caz este necesară modularizarea aplicaţiei, realizarea unui kit de instalare si a unui ghid al 

utilizatorului. În cazul în care sistemul prezintă o multitudine de funcţiuni care nu sunt modularizate, 

utilizatorul are reţinere în utilizarea acestora si, în consecinţă, este diminuată eficienţa sistemului în sine. 

• costuri mari pentru proiectare si întreţinere – acestea includ si cheltuieli cu tehnologia, transmiterea 

informaţilor în reţea, întreţinerea echipamentului, producerea materialelor necesare. Comparativ, însă, 

cu toate costurile pe care le implică procesul educaţional clasic, acestea sunt net mai mici. 

         În prezent, e-learning-ul a devenit o alternativă viabilă la metodele de educaţie tradiţionale, astfel 

că a fost adoptat de către multe dintre unităţile de învăţământ, mai ales datorită avantajelor oferite de 

posibilitatea instruirii continue sau de cele legate de larga aplicabilitate în cadrul organizaţiilor cele mai 

diverse. 
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Performanţa cadrelor didactice 

Prof. Zubcu Ana 

Grădinița P.P. Nr. 36, Timișoara 

 

           Profesorul îndeplinește o profesiune de o deosebită importanță, aceea care asigură formarea și 

pregătirea personalității tinerelor generații și pregătirea lor profesională în cadrul instituțiilor de 

învățământ, strâns legate de viață, de activitatea socio-profesională, morală și cetățenească. 

             Profesiunea didactică este asociată cu câteva categorii fundamentale de roluri, acceptate de 

majoritatea sistemelor de formare a profesorilor: proiectare, mangementul și organizarea activităților de 

învățare, consiliere psiho-educațională, managementul clasei de elevi, comunicare cu elevii, părinții și 

colegii, dezvoltare profesională de-a lungul vieții, participare la perfecționarea procesului educațional și 

a inovațiilor din școală, oferirea de servicii educaționale pentru comunitate etc. 

           Personalitatea profesorului în condițiile învățământului actual presupune și o serie întreagă de 

calități, determinate de specificul și complexitatea muncii pe care o desfășoară. Profesorul își asumă deci 

o multitudine de roluri, a căror exercitare este dependentă de personalitatea lui. În școală, profesorul este 

conducătorul activității didactice care se desfășoară în vederea realizării obiectivelor prevăzute în 

documentele școlare. 

  

                  Rolulurile  pe care le poate exercita profesorul: 

 1.Profesorul, ca expert al actului de predare-învățare: el poate lua decizii privitoare la tot ceea ce se 

întâmplă în procesul de învățământ. 

2.Profesorul, ca agent motivator, declanșează și întreține interesul, curiozitatea și dorința lor pentru 

activitatea de învățare. 

3.Profesorul, ca lider, conduce un grup de elevi, exercitându-și puterea asupra principalelor fenomene ce 

se produc aici. Este un prieten și confident al elevilor, un substitut al părinților, obiect de afecțiune, 

sprijin în ameliorarea stărilor de anxietate. 

4.Profesorul, în ipostază de consilier, este un observator sensibil al comportamentului elevilor, un 

îndrumător persuasiv și un sfătuitor al acestora. 

5.Profesorul, ca model: prin întreaga sa personalitate, prin acțiunile, comportamentul său este un 

exemplu pozitiv pentru elevi. 

6.Profesorul, ca profesionist reflexiv, se străduiește tot timpul să înțeleagă și să reflecteze asupra 

întâmplărilor inedite din clasă, să studieze și să analizeze fenomenele psihopedagogice cu care se 

confruntă. 

7.Profesorul, ca manager, supraveghează întreaga activitate din clasă, asigură consensul cu ceilalți 

profesori, cu părinții și cu ceilalți factori. 

Profesorul își asumă deci o multitudine de roluri, a căror exercitare este dependentă de personalitatea lui. 
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Dar pe lângă activitatea didactică profesorul desfășoară și o activitate extrașcolară sau cultural-

educativă. În această ipostază, profesorul ne apare ca pedagog social, animat de grija pentru ridicarea 

gradului de cultură și al națiunii sale. 

               Tipul de personalitate extrovertită se caracterizeaza prin expansivitate, sociabilitate, tendinte 

spre relationare si contact, comunicativitate ,apartinand acestui tip de personalitate lucrez bine in grup si 

imi asum cu usurinta responsabilitati sociale. Prefer miscarea, am un control  al sentimentelor, sunt 

optimista, vesela si am un simt practic deosebit.În şcoala noastră, performanţa se realizează prin 

stabilirea unei strategii educaţionale corecte şi individualizate, centrate pe elev, printr-un mod atractiv de 

lucru propus de cadrele didactice, prin stabilirea unei tematici de consiliere/lucru la nivelul proximei 

dezvoltări a elevilor, prin consultarea psihopedagogului şcolar, întocmirea unui program pentru 

recuperarea, respectiv atingerea performanţelor, stabilirea unor programe de pregătire suplimentară 

pentru elevii capabili de performanţă şi înscrierea acestora la cursurile centrelor de excelenţă derulate în 

şcoală şi în afara ei, în vederea participării la competiţii şcolare care să certifice performanţa. Instituţia 

noastră prezintă un mediu propice pentru integrarea şi recuperarea elevilor cu cerinţe educaţionale 

speciale, indiferent de religie, cultură şi apartenenţă socială. Pot exemplifica aici recuperarea totală a 

unor elevi cu CES (autism, ADHD), cât şi salvarea de la abandon şcolar a unor elevi din familii 

defavorizate, în care părinţii nu manifestau un interes deosebit pentru educaţia copiilor. Acestea s-au 

concretizat în obţinerea unor diplome şi rezultate la concursuri de creaţie literară, plastică, realizări de 

colaje, fotografii, lucrări handmade. 

             Un profesor bun își lasă definitiv amprenta asupra dezvoltării armonioase a elevilor săi, printr-o 

sumă de calități esențiale care îl ajută să facă cinste vocației îmbrățisate.  

     Constructivismul este o teorie a învățării diferită de educația tradițională, bazată pe un suport 

metodologic puternic în practica educativă. Profesorii constructiviști pun mai puțin accentul pe 

instruirea elevilor și mai mult pe construirea competențelor cognitive, fizice, atitudinale, emoționale și 

sociale ale copiilor.Astfel, profesorii constructiviști integrează în procesul didactic multe componente 

spontane, cum ar fi învățarea prin descoperire, jocul, curriculumul la alegere, lucrul în echipă, 

experimentele etc. Să fii un astfel de profesor implică mult curaj, o pregătire aparte și o perfecționare 

continuă, însă rezultatele obținute sunt excepționale. 
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Învăţământul românesc este eficient sau eficace? 

Gligan Maria Alexandra 

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Baia Mare 

 

O metaforă des utilizată atunci când se vorbeşte despre educaţie şi formare se referă la lumină şi 

iluminare.  

Educaţia înseamnă iluminarea fiinţei, dumerire, scoatere la suprafaţă a adevărului, înţelegere şi 

revelare. Prin educaţie, omul se eliberează de întunericul din el şi din jurul său, intrând în sfera luminii 

adevărului, a binelui, a dreptăţii, într-un cuvânt, al valorii.  

Metafora este clar explicitată în filosifia antică, dar primeşte o consistenţă cu totul deosebită în 

creştinism: „Educaţia este cea mai mare şi mai grea problemă ce i s-a dat omului spre rezolvare.” 

Până la a-şi da cu părerea învăţătorii şi profesorii despre cum este bine să fie crescut un copil, se 

ocupă de el părinţii, fraţii sau bunicii. Oricât de sofisticate ar fi prescripţiile profesioniştilor, nu se poate 

nega valoarea primelor orientări, emise în cadrul intim, familial. Oricât de amplă şi de sofisticată ar fi 

educaţia realizată de către şcoală, nu se pot neglija în nici un caz „cei şapte ani de acasă...”. 

Există, cu siguranţă, o pedagogie populară, o platformă ideatică ingenuă ce răspunde la dilemele 

modelării umane. 

Pedagogia populară s-a ivit şi s-a impus înaintea celei instituţionalizate, formalizate. Transmis 

intuitiv sau pe cale orală, etosul pedagogic acompaniază în mod evident întreaga existenţă a individului, 

din leagăn până la mormânt. Pedagogia bunului-simţ nu străluceşte prin exemplaritatea sa teoretică, ci 

prin subtibilitatea răspunsurilor concrete, prin bogăţia şi adecvarea lor la chemările realităţii prin funcţia 

sa înrăuritoare, de anticipare sau cenzurare a actelor pe care urmează să le facem. Ce poate fi mai demn 

de respectat de cât crezuri cum ar fi : „Omul cât trăieşte învaţă”, „Învăţătura bună e pe cap cunună”, „A-

nvăţa de mititel este mult mai uşurel”, „Ce înveţi la tinereţe aia ai la bătrâneţe”, „Frumuseţea vestejeşte, 

iar înţelepciunea creşte”, „Multe greşeşti, multe înveţi” etc.  

Dezvoltarea educaţiei, în general, şi cea a învăţământului, îndeosebi, au determinat apariţia 

treptată, în fiecare ţară, a unui ansamblu de instituţii şcolare de diferite grade, profile şi forme, care au 

alcătuit sistemul de învăţământ al acelei ţări. 

Sistemul de învăţământ contemporan din România se caracterizează prin deschidere si dinamism 

faţă de nou, dezvoltându-se şi acţionând în concordanţă cu cerinţele economico-sociale cu progresul 

ştiinţifico-tehnic şi cultural, cu aspiraţiile poporului ştiintifico-tehnic şi cultural, cu aspiraţiile poporului 

român, în condiţiile societăţii civile şi a statului de drept, democratic.  

Reforma învăţământului se înscrie în actualul context politic şi economico-social ca o tactică 

folosită de societate în cadrul strategiei naţionale globale care vizează ca obiectiv remodelarea 

comportamentului pedagogic în perspectiva amplificării randamentului în prestaţia efectuată. Educatorul 

este agentul uman care mediază decisiv orice schimbare/ inovare în cadrul învăţământului. 

Direcţiile esenţiale ale reformei învăţământului din România sunt următoarele :  
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- schimbări de natură axiologică şi metodologică (autonomia persoanei, capacităţi creative, 

angajare şi responsabilităţi profesionale, modele de clasificare morfologică şi taxonomică a obiectivelor. 

Să educi cu adevărat înseamnă să trezeşti în cel de lângă tine acele resurse care-l pot împlini şi 

ridica, înseamnă să-l conduci pe celălalt spre descoperirea de sine, dându-i un imbold felului său de a fi, 

nu direcţionat de către tine, ci de ceea ce descoperă el că i se potriveşte, nu oferindu-i adevărul de-a gata, 

ci indicându-i direcţia posibilă pentru a-l găsi.  

Trebuie să fii de acord că preceptele avansate de tine nu coincid întodeauna cu ceea ce el poată 

să facă, unele dintre ele limitându-i evoluția. Principiul de bază ar fi eliberarea lui de constrângerile tale 

sau ale altora, pentru a le descoperi şi respecta... pe ale lui. 

Învăţarea presupune şi mister, şi un mare paradox, ea înseamnă şi dezvăţ, împotrivire, încălcare a 

regulilor venite din afară. Pe lângă regula ascultării şi supunerii, educatorului trebuie să i se recunoască 

şi dreptul de a încălca, de a construi un set de norme personale, în acord cu ceea ce el poate şi speră să 

întreprindă. Acesta nu trebuie să conducă la o libertate exagerată, ci la o asumare cât se poate de 

responsabilă a propriului destin. Libertatea persoanei este derivată şi câștigată din felul cum are loc 

raportarea la obligaţiile ce decurg din ecuaţia de mai sus.  

- îmbogăţirea şi diversificarea curriculum-ului (reevaluarea şi perfecţionarea disciplinelor 

consacrate, introducerea unor noi obiecte de învăţământ – educaţia ecologică, educaţia pentru pace, sunt 

domenii noi de cunoaştere);  

- reevaluarea funcţiilor aplicative ale conţinutului (ridicarea statutului activităţilor practice; 

practica trebuie să aibă o programă, metode şi conţinuturi proprii);  

- asimilarea perspectivei interdisciplinare, a predării integrate a ştiinţei;  

- introducerea programelor diferenţiate de studiu – organizarea modulară (tratarea diferenţiată a 

elevilor, variaţia timpului şi a sarcinii de învăţare, asigurarea unui minimum comun de performanţe 

şcolare – bareme şcolare minimale);  

- informatizarea învăţământului. Se ştie că tinerii şi copiii sunt atraşi de cultura digitală şi de 

suporturile tehnice ce o promovează. Nu putem spune exact cât de mare este această latură a culturii, dar 

există, ne invadează, ne infestează. Din punct de vedere expresiv, cyber cultura este mai aproape de 

interesele tinerilor, prezentându-se sub formă de jocuri, videoclipuri, chat-uri, etc.  

Pot fi identificate şi suporturi aparent tradiţionale, dar care sunt acaparate de noile tehnologii 

digitale. 

Din punct de vedere educaţional, Internetul constituie o oportunitate interesantă, nouă, de 

instrument accesoriu al unor noi valori ce pot fi adăugate conţinuturilor educative vehiculate în 

instituţiile şcolare.  

Noile sisteme de conectare şi de comunicare pot accelera capacităţile comunicaţionale, 

imaginative sau inventive, dar le şi pot încetini sau stopa dacă nu sunt utilizate în chip judicios şi, mai 

ales, în mod univoc. Instrumentul este cu atât mai bun cu cât el face ca elevul să treacă de la statutul de 

utilizator la cel de producător de idei, de sensuri, de trăiri. Oricât de performantă ar fi noua tehnologie, 

aceasta se cere a fi completată cu strategii tradiţionale clasice de formare a abilităţilor umane. E bine să 
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ştim să comunicăm prin calculator, dar şi cu semenii din preajma noastră. Uneori, e mai dificil sa 

comunicăm cu cei de lângă noi, decât cu cei care sunt departe.  

Contactul viu, direct, personal cu alţii este edificator pentru propria persoană şi nu poate fi 

înlocuit total cu nicio tehnică, oricât de sofisticată ar fi. Poveştile de altădată ale bunicilor, în faţa focului 

din vatră, nu-şi vor găsi echivalentul în nici o interpelare intempestivă prin intermediul mesageriei 

instant. Şi acestea din urmă sunt bine venite, dar reprezintă altceva, şi nu totul. 

- apariţia alternativelor educaţionale: Waldorf, Step by Step 

În concluzie, putem spune că în fond există trei mari direcţii în care trebuie să insiste educaţia 

pentru schimbare:  

a) sesizarea şi întâmpinarea schimbărilor ;  

b) evaluarea acestora ;  

c) proiectarea schimbării şi intervenţia ;  

Toate aceste trei direcţii, vizează formarea omului astfel încât acesta să poată face faţă 

schimbărilor la care este supus mediul său fizic. 
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LECTURA- RESURSA PERENĂ A CUNOAȘTERII 

Prof. Răcătăianu Florentina 

Colegiul Economic „Iulian Pop”, Cluj-Napoca 

A. Introducere  

,, Cărţile sunt cei mai tăcuţi şi constanţi prieteni; sunt cei mai accesibili şi înţelepţi consilieri şi 

cei mai răbdători profesori.”Charles W. Eliot. Fără să minimalizăm importanţa altor surse de informare, 

mai ales în contextul actual al „boom”-ului informațional, ne dorim ca, prin proiectul nostru, să reușim 

să ajungem la sufletul copiilor, transformându-i în cititori activi şi motivaţi, oferindu-le acele mijloace şi 

instrumente prin care ei vor descoperi că lectura este, în fond, o călătorie spre propriul suflet. Scopul 

proiectului este multiplu: informativ (prin reactualizarea şi consolidarea cunoştinţelor cu privire la 

trăsăturile unui curent literar - Simbolismul); formativ ( realizându-se formarea de priceperi şi deprinderi 

de analiză a textului liric dar si formarea unui orizont cultural); educativ (dezvoltarea atenţiei, a gândirii, 

a spiritului de observaţie şi capacităţilor de analiză a textului literar). 

B. Conţinutul educaţional   

Lectura este una dintre principalele resurse ale cunoaşterii în cazul obiectului de studiu 

Limba şi literatura română. Lectura oferă posibilitatea însuşirii unor competenţe variate: facilitează 

dobândirea unor cunoştinţe diverse, oferă modele de exprimare corectă şi expresivă, ajută elevii să-şi 

exerseze spiritul critic. În general, tipul de lectură utilizat la orele de Limba şi literatura română este 

lectura discontinuă, în cazul textelor epice şi dramatice, focalizată pe obiective concrete şi prelungită ca 

durată în timp. Totodată lectura este orientată deoarece este însoţită de obicei de cerinţe exacte şi 

explicite ale profesorului pentru a asigura o bună înţelegere a textului. Tehnica întrebărilor folosită la 

disciplina Limba şi literatura română vizează atât comprehensiunea, cât şi interpretarea textului. 

Proiectul de faţă a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a 

interesului elevilor pentru lectură şi carte, într-o epocă în care ea riscă să pară unora desuetă și perimată. 

Activităţile orientative propuse, care se vor a fi stimulative, au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii 

creatoare a elevilor. 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 la lectură. Desigur, 

totul trebuie să pară un joc, destindere şi relaxare, dar nu trebuie uitat şi scopul informativ al lecţiei. 

D. Lista activităţilor elevilor  

- Vizionarea unor imagini ce reproduc tablouri impresioniste şi formularea cu ajutorul unor cuvinte date, 

a unui scurt text cu sens, care să ilustreze una dintre imaginile proiectate pe ecran şi prezentarea acestuia 

în faţa clasei.  

- Reactualizarea cunoştinţelor anterioare legate de Simbolism pe sistemul Ştiu/ Vreau să ştiu 

- Sistematizarea şi completarea cunoştinţelor legate de Simbolism printr-o lectură de tip SINELG 

- Verificarea şi completarea frontală a celor scrise de elevi 

- Rezolvarea unui scurt test proiectat în PPT.  
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- Lectura analitică a unei poezii simboliste la prima vedere. 

E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  

Lectura are un rol fundamental pentru Limba şi literatura română, și nu numai. Este o metodă 

esenţială de învăţare, cu rolul de a-i introduce pe elevi în tehnica utilizării textului scris (manuale, opere 

literare sau ştiinţifice, dicţionare, enciclopedii, atlase, culegeri de texte etc.). Lectura reprezintă, în 

acelaşi timp, o metodă economică şi eficientă de îmbogăţire a cunoştinţelor, care încurajează reflecţia 

personală a elevilor, asigură individualizarea asimilării de informație şi premisele pentru autoinstruire şi 

educaţie permanentă. Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea a Lecturii si Gândirii 

(SINELG) este o strategie care s-a dovedit eficientă în a ajuta elevii să se mențină atenți în timpul 

lecturii textului. Această procedură începe prin rememorarea cunoștințelor anterioare asupra subiectului, 

formularea unor întrebări și continuă cu marcarea diferitelor tipuri de informație găsite în text. SINELG 

este un instrument foarte util, deoarece permite elevului să își monitorizeze nivelul de înțelegere pe 

masură ce citeste. Este o metodă aplicabilă cu succes îndeosebi pentru textele de tip informativ, ce 

necesită o gestionare atentă a informaţiei prin confruntarea cu informaţiile deja deţinute de elev.  

F. Activităţile elevilor  

Elevii sunt rugaţi să formuleze, cu ajutorul unor cuvinte date  (muzică, sugestie, iubire, 

singurătate, culoare, roze, refugiu, libertate), un scurt text cu sens, care să ilustreze una dintre imaginile 

proiectate pe ecran şi să-l prezinte. Profesorul solicită reactualizarea cunoştinţelor anterioare prin 

întrebări frontale legate de definiţia şi trăsăturile simbolismului, pe sistemul Ştiu/ Vreau să ştiu. 

Profesorul anunţă tema: sistematizarea și completarea cunoştinţelor legate de Simbolism printr-o lectură 

de tip SINELG, apoi prezintă obiectivele ce vor fi atinse. Profesorul distribuie elevilor fişele suport cu 

informaţii legate de Simbolism şi cele cu grila de lectură  şi explică elevilor în ce constă sistemul de 

lectură SINELG. Individual, elevii citesc şi completează rubricile, solicitând sprijinul profesorului dacă 

nu înţeleg. La finalizarea sarcinii de lucru, se citesc ideile notate de elevi şi se discută aspectele rămase 

neclarificate. Pentru verificarea fixării cunoştinţelor legate de Simbolism, elevii rezolvă, în comun, un 

scurt test proiectat în Power-Point. Pentru asigurarea extensiei, elevii au de efectuat o lectură de tip 

analitic, cu repere de interpretare date, a unui text liric simbolist la prima vedere. 

G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 

 Metode de evaluare: continuă, prin valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back dat 

elevilor, prin testul PPT. 

Titlul lecţiei interdiscipinare: Simbolismul 

Disciplina: Limba şi literatura română/ Nivelul clasei: clasa a XI-a, nivel mediu/ Durata: 1 ora 

Stadiul atins în ciclul învăţării2: Explorare, evaluare 

Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 

 
2 1. antrenare, 2. explorare, 3. explicare, 4. elaborare, 5. evaluare 
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Competenţe generale: 

1.  Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare 

2.  Comprehensiunea şi interpretarea textelor 

3.  Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale / 

literare 

4.  Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 

Competenţe specifice: 

1.1. Aplicarea  cunoştinţelor de limbă în receptarea mesajelor orale şi scrise 

2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textelor studiate 

2.2. Însuşirea noţiunilor teoretice referitoare la diferite procedee stilistice   

2.3. Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură 

3.1. Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre opera literară studiată şi contextul cultural în care a 

apărut aceasta 

4.1. Folosirea instrumentelor de analiză stilistică şi structurală a diferitelor texte literare 

4.2. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în vederea formulării unor judecăţi proprii 

Obiective operaţionale: 

La sfârşitul lecţiei elevii vor avea capacitatea: 

✓ în plan cognitiv: 

1. să-şi consolideze noţiunile legate de Simbolism 

2. să-şi completeze cunoştinţele prin lectura de tip SINELG 

3. să-şi evalueze gradul de absorbţie al informaţiilor legate de Simbolism.  

✓ în plan afectiv: 

1. să dovedească receptivitate afectiv – intelectuală faţă de substanţa estetică a textelor literare; 

Tipul de activitate 3: Descoperire dirijată 

Abilităţile exersate de elevi 

Lectura critică, exprimarea în scris şi oral a unor opinii cu privire la un subiect, analiza comparativă, 

cooperarea cu ceilalţi colegi. 

Tehnologia utilizată (dacă este cazul): Calculatorul şi videoproiectorul 

Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi: PPT cu imaginile impresioniste, textul pentru lectura 

SINELG, textul la prima vedere „Amurg de iarnă”, de G. Bacovia 

Metodologia 

Metodele folosite au fost: învăţarea prin descoperire, metoda SINELG,  problematizarea, conversaţia 

euristică, explicaţia, analiza de text, activitatea frontală, individuală 

Cronologie sugerată 

- Vizionarea unor imagini ce reproduc tablouri impresioniste şi formularea cu ajutorul unor cuvinte 

 
3 Tipuri de activităţi propuse: a. Demonstraţie interactivă, b. descoperire dirijată, c. investigaţie/cercetare dirijată, d. Investigaţie limitată, e. investigaţie 

deschisă, alte tipuri de activităţi 
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date, a unui scurt text cu sens, care să ilustreze una dintre imaginile proiectate pe ecran şi prezentarea 

acestuia în faţa clasei.  

- Reactualizarea cunoştinţelor anterioare legate de Simbolism pe sistemul Ştiu/ Vreau să ştiu 

- Sistematizarea şi completarea cunoştinţelor legate de Simbolism printr-o lectură de tip SINELG 

- Verificarea şi completarea frontală a celor scrise de elevi 

- Rezolvarea unui scurt test proiectat în PPT.  

- lectura analitică a unei poezii simboliste la prima vedere. 

Evaluare: continuă, prin valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back dat elevilor, prin 

testul PPT. 

TITLUL LECŢIEI INTERDISCIPLINARE: Simbolismul 

FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  

Introducere: Ce ştim despre curentul literar Simbolismul şi ce am dori să mai aflăm? 

Reflectare asupra întrebării directoare 

Profesorul solicită reactualizarea cunoştinţelor anterioare prin întrebări frontale legate de definiţia 

şi trăsăturile simbolismului, pe sistemul Ştiu/ Vreau să ştiu şi propune o altă abordare a acestui 

subiect, solicitând elevilor să se lase inspiraţi de un tablou impresionist în crearea unui text bazat pe 

motive literare specifice acestui curent. 

Materiale (dacă există) : Imagini PPT, Textul despre Simbolism pentru lectura SINELG, „Amurg 

de iarnă”, G. Bacovia 

Activitatea propriu-zisă 
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 Elevii formulează cu ajutorul unor cuvinte date  (muzică, sugestie, iubire, singurătate, culoare, 

roze, refugiu, libertate), un scurt text cu sens, care să ilustreze una dintre imaginile proiectate pe 

ecran şi să-l prezinte. Profesorul solicită reactualizarea cunoştinţelor anterioare prin întrebări 

frontale legate de definiţia şi trăsăturile simbolismului, pe sistemul Ştiu/ Vreau să ştiu. Profesorul 

anunţă tema: sistematizarea și completarea cunoştinţelor legate de Simbolism prin tr-o lectură de 

tip SINELG prezintă obiectivele ce vor fi atinse. Profesorul distribuie elevilor fişele suport cu 

informaţii legate de Simbolism şi cele cu grila de lectură  şi explică elevilor în ce constă sistemul 

de lectură SINELG. Individual, elevii citesc şi completează rubricile, solicitând sprijinul 

profesorului dacă nu înţeleg. La finalizarea sarcinii de lucru, se citesc ideile notate de elevi şi se 

discută aspectele rămase neclarificate. Pentru verificarea fixării cunoştinţelor legate de Simbolism, 

elevii rezolvă, în comun, un scurt test proiectat în Power-Point. Pentru asigurarea extensiei, elevii 

au de efectuat o lectură de tip analitic, cu repere de interpretare date, asupra unui text liric simbolist 

la prima vedere. 

Aplicaţia 2. 

Se dă textul:  

Amurg de iarnă, sumbru, de metal,  

Câmpia albă – un imens rotund –  

Vâslind, un corb încet vine din fund,  

Tăind orizontul, diametral.  

Copacii rari şi ninşi par de cristal.  

Chemări de dispariţie mă sorb,  

Pe când, se-ntoarce-acelaşi corb,  

Tăind orizontul, diametral. (George Bacovia, Amurg de iarnă)  

Investigaţii suplimentare: Lectura analitică a altor texte de tip simbolist. 

Evaluare: continuă, prin valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back dat elevilor, prin 

testul PPT. 

   
 

Răspunde, pe caiet, la următoarele cerinţe: 

1. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al 

cuvintelor sumbru şi orizont. 

2. Transcrie din text două structuri/ versuri care conţin 
imagini vizuale şi două care conţin imagini motorii.  

3. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în 

textul dat. 

4. Explică semnificaţia următoarelor simboluri: “amurg 
de iarnă”, “câmpia albă”, “corbul”. 

5. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul 

poeziei date. 

6. Numeşte o figură de stil prezentă în poezie.  
7. Motivează, prin evidenţierea a două trăsături existente 

în text, apartenenţa poeziei la simbolism. 
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O ABORDARE PRAGMATICĂ A EDUCAȚIEI REMEDIALE. PROIECT DIDACTIC REMEDIAL DE 

LA ORTOGRAFIE, ORTOEPIE ȘI PUNCTUAȚIE... LA O DUPĂ-AMIAZĂ FĂRĂ FACEBOOK  

Profesor Drăguș Georgeta 

 Liceul Tehnologic de Vest, Timișoara 

 

 Se consideră că elevul care nu absentează, stă liniștit în bancă, răspunde tuturor solicitărilor 

profesorilor, este atent pe toată durata lecțiilor, își efectuează corect și complet toate temele de casă, este 

mereu disciplinat, respectă necondiționat structurile școlii, este harnic, conștiincios și responsabil, are o 

atitudine permanent pozitivă față de școală, ar fi „abonat” la note maxime și mereu premiant, deoarece 

fiecare profesor vede într-o asemenea persoană „elevul ideal”.  

 În cazul unui eșec școlar, responsabilitatea este pasată între elevi, profesori, părinți, alți factori, 

fiecare având tendința să se disculpe de vina care-i revine. Evaluările soldate cu note slabe la majoritatea 

elevilor trebuie privite ca rezultat al activității deficitare a profesorului și abia apoi ca efect a slabei 

pregătiri a elevului. 

 Factorii individuali sunt determinați de particularitățile fiecărui subiect. Nu toți subiecții se 

dezvoltă la fel din punct de vedere psihologic, intelectual, bio-fiziologic. 

 La Liceul Tehnologic de Vest din Timișoara am implementat în perioada octombrie-decembrie 

2019 un proiect didactic care are ca scop educația remedială. Proiectul s-a bazat pe două concursuri. 

Inițial, am desfășurat un concurs de ortografie, ortoepie și punctuație, care a avut și un caracter remedial. 

Acest concurs a avut un motto: „Visul vieții mele și idealul vieții mele este să fiu cina la care stă 

vorbirea țării mele când îi este sete de un vin și de un viu”. (Nichita Stănescu, Respirări). În argumentul 

acestui proiect remedial, am precizat faptul că mulți elevi din școala noastră de la școala profesională 

sunt defavorizați din punct de vedere social, material, cultural și familial. Factorii familiali au o mare 

importanță în evoluția și situația la învățătură a elevilor. Uneori familia poate fi lovită de greutăți 

financiare, este monoparentală, conflictuală, are un anturaj dubios, iar copiii noștri au parte de o poziție 

de „non-satelizare”, adică nu beneficiază de pe urma poziției sociale a părinților. Clasa socială de 

proveniență a părinților, ocupația acestora, șomajul, grupul etnic de apartenență, naveta anevoioasă sunt 

alți factori care trebuie luați în calcul în implementarea unui asemenea proiect. Mulți elevi de la școala 

profesională nu au lecturi serioase, unii nu citesc deloc, alții au tulburări de comportament și, din cauza 

sărăciei, în timpul destinat studiului, oscilează între navetă și un job modest plătit. De foarte tineri, 

trebuie să muncească mult pentru familia de proveniență (mă refer la elevii claselor profesionale a căror 

profesoară sunt și eu, și colegii mei de proiect). În analiza de nevoi, am demonstrat cu rezultate concrete 

necesitatea unui asemenea proiect, bazat pe două concursuri: unul de ortografie, ortoepie și punctuație și 

altul, de creație literară. Majoritatea elevilor de școală profesională provin din familii fără pregătire de 

opt clase, există o lipsă de modele de educație în familie și în anturaj, 20% dintre elevi au grave 

probleme de comportament și abateri disciplinare, 40% dintre elevi au un părinte sau ambii părinți 

plecați la muncă în străinătate, nesupravegheați, 20% dintre elevi provin din medii familiale fără 

educație, fără posibilități materiale de bază, 50% dintre părinții lor sunt dezinteresați, 50% dintre elevi 

sunt nevoiți să muncească în afara programului, obosiți, dezinteresați. Unii dintre ei manifestă încă 
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deficiențe serioase la nivelul ortografiei, ortoepiei și punctuației. Scopul acestui concurs a fost rolul 

descoperirii deficiențelor ortografice și ortoepice ale elevilor de școală profesională(40) și corectarea 

acestora într-un climat afectiv, motivant și cooperant. Obiectivul general a fost manifestarea respectului 

pentru limba maternă și națională care trebuie vorbită și scrisă corect. Competențele specifice au fost 

următoarele: transmiterea, valorificarea și conservarea valorilor limbii române; stimularea talentului și a 

creativității; aplicarea corectă a regulilor limbii române; transformarea unui ,,insucces lingvistic” într-o 

rostire și scriere corectă, apoi într-o posibilă creație originală. Ca probe scrise și orale de concurs, elevii 

au primit fișe de lucru diferențiate pe nivele de dificultate, lucrări, jurnale, evaluări reciproce, 

autoevaluări, jocuri didactice, ,,scrisoarea anonimă”, „citește mesajul”, „puzzle de cuvinte”. Am 

încurajat cooperarea dintre elevii aparținând unor clase diferite. Elevii au obținut rezultate deosebite 

concretizate prin diplome, premii, constând în cărți și rechizite școlare la sfârșitul concursului. Acest 

concurs a avut un impact pozitiv asupra școlii, subiecților, familiei și comunității locale. Diplomele și 

premiile s-au acordat din sponsorizări și fonduri proprii. Zece elevi au fost premiați, iar ceilalți au primit 

diplome de participare. 

 De la această reușită, receptată cu entuziasm de elevii participanți, de cadrele didactice, de 

părinții elevilor și de comunitatea locală, am propus și realizat un nou concurs: care se bazează pe 

creativitatea elevilor, considerând că, indiferent de nivelul lor intelectual și cultural, aceștia vor fi în 

stare să participe și la un concurs de scriere creativă pe diverse teme date. Astfel, am organizat două 

concursuri de scriere creativă: Din dragoste pentru mama, având în vedere că se apropie ziua de 8 

Martie, care a constat în versuri scrise de elevi și dedicate mamei. Din aceste versuri, spicuim câteva: 

,,Stă în poartă o bâtrână,/ Numărându-și anii grei/ Printre florile de tei/ Streașină-și făcu din mână/ De 

scântei...”(Destinul unei mame- Dean Szubin, clasa a X-a A profesională dual); ,,Mamă, știu că ești cu 

mine/ Și la rău, cât și la bine./ Vreau să-ți mulțumesc frumos/ Că m-ai ridicat de jos”(Din dragoste, 

pentru mama!- Haiu Andrei, clasa a X-a profesională dual ). O altă elevă a deplâns în versuri pierderea 

prematură a mamei sale: ,, Atât de bună, caldă și frumoasă/ Cu ochii triști, cu o năframă aleasă/ Dându-

ne tot ce a putut, ce a avut/ Viață, iubire și un dor nemaivăzut.”( Mama- Racoveanu Carla, clasa a IX-a 

B profesională); „Mama este numele lui Dumnezeu pe buze și în inimile copiilor./ Există doar un singur 

copil, cel mai frumos în lume și fiecare mamă are unul.” (Despre mama, Călin Tomi, clasa a X-a A 

profesională dual ) ,, Sus, pe cer, sunt multe stele/ Pe pământ sunt floricele/ Dar niciuna dintre ele/ Nu-i 

ca ochii mamei mele./ Fiecare pui/ Are mama lui/ Și eu tot așa/ Am mămica mea.”(Mama, Avarvarei 

Ștefan, clasa a XI-a C profesională dual)  

 A doua temă pentru concursul de creație literară (scriere creativă) a fost O după-amiază fără 

Facebook. Elevii au scris compuneri libere, eseuri nestructurate despre timpul liber petrecut în mod 

creativ și neîngrădit de mijloacele de comunicare oferite de rețelele de socializare. La început, această 

temă a fost primită puțin cu reticență, deoarece, trebuie să recunoaștem, majoritatea covârșitoare a 

tinerilor nu concepe o zi fără Facebook sau alte rețele de socializare. Unii elevi au cerut un timp de 

gândire mai îndelungat. La orele de curs și la cele dedicate proiectului, le-am oferit unele statistici din 

studii de specialitate care demonstrează că rețelele de socializare afectează performanțele elevilor într-o 

manieră nedorită, îi alienează, în pofida unor „împrieteniri” virtuale „trainice”,  aceste legături sunt de 
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multe ori dubioase, chiar periculoase și nu oferă un suport real, viabil în dezvoltarea armonioasă a 

elevilor preadolescenți și adolescenți. 

 După prezentarea acestor neajunsuri și dezavantaje, elevii au început să conștientizeze valoarea 

comunicării directe, personale cu prietenii reali și cu familiile lor sau întreaga societate. Eseurile libere 

au fost scrise cu un alt impuls și din creațiile elevilor înscriși în proiect spicuim câteva idei valoroase: au 

recunoscut că și-au petrecut timpul după-amiezii fără Facebook cu prietenii reali, au făcut sport, au ieșit 

în natură, s-au apropiat de animale și s-au jucat cu acestea, au citit cărți și au recunoscut în scris, în 

eseuri, că informația oferită de cărți este superioară din punct de vedere estetic și emoțional, celei  

oferite de pe rețelele de socializare. 

 Am ajuns de comun acord să trecem la următorul nivel: O săptămână fără Facebook , săptămână 

care va fi dedicată mamei și prietenilor. Am hotărât să mai facem un concurs de recitări dedicate mamei 

și să alcătuim un program artistic închinat aceluiași eveniment. Apoi, am mai decis să mergem în acea 

săptămână la azilurile de bătrâni din orașul Timișoara, acolo unde se află mulți vârstnici abandonați de 

fiii ingrați. Urmează ca acestora să le prezentăm programul artistic, creațiile literare și să le ducem 

cadouri, în regim de voluntariat. Astfel considerăm, că obiectivele proiectului remedial au fost atinse și 

sunt în strictă concordanță cu nevoile și aspirațiile elevilor care provin din medii defavorizate din punct 

de vedere socio-cultural, material și emoțional. 
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Tradiții și obiceiuri la români 

                                                                                          Prof.înv.preșc.Cristea Ancuța 

                                                                                                    Grădinița P.P.,,Sf.Stelian”  

 

          Tradiţiile și obiceiurile româneşti constituie una dintre valorile inimaginabile şi incontestabile ale 

poporului nostru şi nu trebuie să lăsăm timpul şi evenimentele lumii moderne să ne facă să le uităm. În 

primul rând ,copiii încep să înţeleagă specificul poporului din care fac parte,aspiraţiile lui,idealurile de 

ieri şi de azi,care sunt oglindite în obiceiurile locurilor şi creaţiile meşteşugarilor ;în al doilea 

rând,punându-i pe copii ,încă de la vârsta preşcolară în contact direct cu creaţia populară,le insuflăm 

respectul pentru tradiţiile noastre şi dorinţa de a duce mai departe tot ceea ce ne reprezintă ca naţiune.  

Probabil că nimic altceva nu poate defini mai bine spiritul unui popor decât străvechile sale tradiţii 

şi obiceiuri. Călătorul vestic va fi surprins să descopere în România un loc plin de legende,  mituri şi 

tradiţii păstrate de-a lungul secolelor. 

Definită dinăuntrul ei, subiectiv, mitologia este o încercare globală de cunoaştere absolută a 

universului, deci o filosofie incluzând demersul mistic şi o ştiinţă generală excluzând experimentul, şi 

care se constituie în orice cultură primitivă, operând cu mijloace magice şi manifestându-se prin 

adaptarea concretă epică a abstracţiilor şi a fenomenelor superioare la situaţia psihosocială dată, ca şi 

prin explicarea simbolică a acestora.  

Iată câteva din  frumuseţea tradiţiilor romaneşti ce se ţin la sărbătorile calendaristice sau la 

momentele importante din viaţa românilor care au rolul de-a ne  îmbia cu farmecul lor.  

Sfântul Andrei 

Noaptea din ajunul Sf. Andrei este destinată unor obiceiuri, poate ante creştine, care să asigure 

protecţie oamenilor, animalelor şi gospodăriilor. Ţăranii români le-au pus sub oblăduirea acestui sfânt, 

tocmai pentru că ele trebuie garantate de autoritatea şi puterea sa. Ajunul Sf.Andrei este considerat unul 

dintre acele momente în care bariera dintre văzut şi nevăzut se ridică. Clipa cea mai prielnică pentru a 

obţine informaţii cu caracter de prospectare pentru anul care vine. De asemenea, "Andreiu' cap de iarnă" 

cum îi spun bucovinenii, permite interferenţa planurilor malefice cu cele benefice, lucrurile importante 

din existenţa oamenilor putând fi întoarse de la matca lor firească. Se crede că în această noapte "umblă 

strigoii" să fure "mâna vacilor", "minţile oamenilor" şi "rodul livezilor". 

Împotriva acestor primejdii, taranul român foloseşte ca principal element apotropaic (de apărare), 

usturoiul. În egală măsura, casa, grajdul, coteţele, uşile şi ferestrele acestora sunt unse cu usturoi pisat, 

menit să alunge pătrunderea duhurilor rele la oameni şi animale. 

Sfântul Nicolae. 

Decembrie vine apoi cu sărbătoarea, atât de aşteptată de copii, a Sfântului Nicolae. Caţi dintre noi 

nu au aşteptat cu înfrigurare dimineaţa de 6 decembrie pentru a se uita dacă Moşu' a lăsat ceva în ghetele 

pregătite de cu seară? Acest obicei al darurilor aduse de Moş Nicolae, s-a impămâtenit mai mult la oraş. 

Este posibil să fie un împrumut din ţările catolice, unde Moş Crăciun este cel care pune daruri în ghete 

sau ciorapi anume pregătiţi. Copiilor din România li se poate întâmpla ca Moş Nicolae să aducă şi câte o 

vărguţă (pentru cei obraznici). Rolul de ocrotitor al familiei cu care a fost învestit de religia ortodoxă 
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Sfântul Nicolae îi dă dreptul să intervină în acest fel în educaţia copiilor. Povestea lui Moş Crăciun 

începe cu un bătrân numit Sfântul Nicolae, episcopul din Myra. Se spune că el posedă puteri magice şi a 

murit în 340 a.H. şi a fost îngropat în Myra.Târziu, în secolul XI, soldaţii religioşi din Italia au luat 

rămăşiţele sfântului cu ei înapoi în Italia. Ei au construit o biserică în memoria lui, în ari, un oraş port 

din sudul Italiei. Curând, pelerinii creştini din toată lumea au venit să viziteze Biserica Sfântului 

Nicolae. Ei au luat legenda lui Moş Nicolae în locurile lor natale. Legenda s-a răspândit în toată lumea şi 

a luat caracteristicile fiecărei ţari. 

  Colindatul 

   Pentru cea mai aşteptată sărbătoare din decembrie, Crăciunul, românii au apelat în egală măsura 

la tradiţie, ştiind să accepte şi obiceiuri mai recente. Obiceiul colindatului a înglobat în el nu numai 

cântec şi gest ritual, ci şi numeroase mesaje şi simboluri ale unei străvechi spiritualităţi romaneşti. El s-a 

păstrat asociindu-se cu celebrarea marelui eveniment creştin care este Naşterea Domnului Iisus Hristos. 

În ajunul Crăciunului, pe înserat, în toate satele din ţara, începe colindatul. Copiii cu steaua vestesc 

Naşterea Domnului şi sunt primiţi cu bucurie de gazdele care îi răsplătesc cu mere, nuci şi colaci. 

  Anul nou 

Pentru cel mai important moment, trecerea în noul an, pregătirile se reiau. În săptămâna dintre 

Crăciun şi Anul Nou, în toate satele cetele de flăcăi se prepară pentru "urât", sistem complex de datini şi 

obiceiuri. Pe înserat, în ajunul anului sunt aşteptaţi să apară "Ursul", "Capra", "Bunghierii", "Caiutii", 

"Malanca", "Jienii", "Mascaţii" etc. 

Concretizarea spectaculoasă a unor mituri antice legate de simbolistica animalelor, aceste 

manifestări reprezintă o modalitate originală de exprimare a arhaicelor asociaţii rituale dintre animale şi 

cultul cvasiuniversal al soarelui. 

Faptul că aceste obiceiuri se practică la cumpăna dintre ani este justificat de simbolistica zilei de 

31 decembrie care în gândirea populară reprezintă data morţii dar şi a renaşterii ordinii cosmice. 

Structura ceremonială a obiceiului este în acelaşi timp plină de forţă şi vitalitate. Muzica şi dansul 

remarcabile prin virtuozitate şi dinamism, măştile pline de expresivitate, alcătuiesc un spectacol unic. 

Când se apropie miezul nopţii către noul an, ţăranii obişnuiesc să prevadă cum va fi vremea în anul ce 

vine. Se folosesc de foile unei cepe mari pe care le desprind şi le aşează în ordine, numindu-le după 

lunile anului. În fiecare din ele pun putină sare. A doua zi, de Sfântul Vasile, cel ce dezleagă vrăjile şi 

făcăturile, ei vor verifica cât  lichid a lăsat sarea topită în fiecare foaie. Aşa vor şti (pentru că în mod 

misterios cantităţile sunt diferite) dacă vor avea secetă sau ploaie şi în ce lună anume. 

Mărţişor şi Baba Dochia 

Mărţişor este denumirea populară a lunii Martie, luna echinocţiului de primăvară şi a Anului Nou 

Agrar, dedicată zeului Marş şi planetei Marte. Mărţişorul este, în tradiţia populară, o funie formată din 

zilele săptămânii şi lunile anului adunate şi răsucite într-un şnur bicolor, simbolizând iarna şi vara, 

făcuta cadou la 1 Martie.La sfârşitul secolului XIX,Mărţişorul era primit de copii, fete şi băieţi, fără 

deosebire, de la părinţi În dimineaţa zilei de 1 martie, înainte de răsăritul soarelui. Mărţişorul, de care se 

agaţă o monedă metalică de argint şi, uneori, de aur, se purta legat la mâna, ulterior prins în piept sau la 

gât. El era scos, în raport de zona etnografică, la o anumită sărbătoare a primăverii (Măcinici,Florii, 
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Paşte, Arminden) sau la înflorirea unor arbuşti şi pomi fructiferi. Se credea că purtătorii Mărţişorului nu 

vor fi pârliţi de soare pe timpul verii, că vor fi sănătoşi şi frumoşi că florile, plăcuţi şi drăgăstoşi, bogaţi 

şi norocoşi, feriţi de boli şi de deochi.Obiceiul Mărţişorului este o secvenţă a unui scenariu ritual de 

înnoire a timpului şi anului, primăvara, la naşterea şi moartea simbolică a Dochiei, divinitate agrară şi 

maternă care moare şi renaşte simbolic la noua martie, echinocţiul de primăvară în Calendarul Iulian 

(stil vechi). În raport cu scurgerea anuală a timpului, Dochia se numeşte Drăgaica, sau Sânziana la 24 

iunie, Maică Precista la 8 septembrie, Vinerea Mare la 14 octombrie, devenind "baba", după ce a fost, 

rând pe rând, copilă, tânără, matură. Dochia păstrează, împreuna cu metamorfozele ei calendaristice, 

aminirea Marii Zeiţe, (Terra Mater) şi este identificată cu Diana şi Iuno din Panteonul roman,cu Hera şi 

Artemis din Panteonul grecesc. 
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Metode şi tehnici de integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masa 

Profesor invatamant primar  Stoica Mihăița 

                                                                             Școala Gimnazială Nr. 1 Vânătorii Mici  

În ţara noastră, elevii cu cerinţe educative speciale au învăţat în şcoli speciale, cu cadre didactice 

pregătite pentru a lucra cu astfel de copii, dar în ultimii ani, s-a ajuns la concluzia că procedându-se 

astfel, aceşti elevi sunt oarecum excluşi din viaţa socială şi s-a decis întegrarea lor în învăţământul de 

masă.  

Şcoala, ca instituţie publică de formare şi socializare umană trebuie să răspundă cerinţelor tuturor 

elevilor, atât celor care au un ritm de învăţare şi un potenţial intelectual şi aptitudinal peste medie, dar şi 

celor care manifestă deficienţe de învăţare.  

Ambele categorii pot fi considerate cu cerinţe educative speciale şi necesită  un program 

individualizat de învăţare.  

Cadrele didactice  puse în situaţia de a avea la clasă elevi cu cerinţe educative speciale   trebuie să 

găsească cele mai bune metode de predare-învăţare pentru a-i determina pe toţi participanţii la actul 

educational 

să se implice conştient în activităţile derulate. Trebuie să se țină cont de faptul că elevii integraţi au 

nevoie de sprijinul nostru, al cadrelor didactice şi de sprijinul colegilor de clasă. 

  Ei nu trebuie marginalizaţi în niciun fel, nu trebuie "uitaţi" în clasă pornind de la idea că nu vor 

putea ajunge niciodată ca şi ceilalţi elevi. Obiectivul principal al şcolilor de masă în care învaţă elevii cu 

CES este asigurarea integrării acestora în mediul şcolar. 

Şcoala trebuie să aibă în vedere transformarea elevului într-o persoană capabilă să-şi creeze 

propriile procese şi strategii de raţionament, utile pentru rezolvarea problemelor reale şi apropiate.  

Adaptarea curriculum-ului la nivelul clasei reprezintă una dintre soluţiile propuse de către factorii 

abilitaţi. O calitate esenţială a curriculum-ului şcolar actual este aceea că vizează un grad mare de 

flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie  

de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea 

conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se 

facă diferenţiat.  

Consider că un învățător care are în clasă elevi cu CES, în urma analizei amănunţite a evaluărilor 

iniţiale, va proiecta conţinuturile individualizat şi diferenţiat, astfel încât să poată fi înţelese de către 

elevi, și va avea în vedere faptul că învăţarea trebuie văzută ca un proces la care elevii participă în mod 

activ, îşi asumă roluri şi responsabilităţi. Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea 

educaţiei la nevoile individuale din perspectiva diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea curriculumului, 

atât pentru copiii cu dizabilităţi, cât şi pentru cei cu potenţial de învăţare ridicat se întemeiază pe aceleaşi 

premize: sistemul de învăţământ se poate adapta unor abilităţi şi trebuinţe diferite; aceleaşi scopuri 

educaţionale pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe adaptate; realizarea scopurilor educaţionale 
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este facilitată de selecţia şi organizarea obiectivelor educaţionale conform diferenţelor individuale; 

diferitele trebuinţe educaţionale pot fi întâmpinate prin oportunităţi educaţionale variate. 

  Diferenţierea curriculară necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul 

maturităţii intelectuale, ritmul de lucru şi nu după criteriul vârstei cronologice. 

 Este nevoie de o adaptare a procesului instructiv educativ la posibilităţile intelectuale, la interesele 

cognitive, la ritmul şi stilul de învăţare al elevului. Toţi elevii care participă la procesul de educaţie 

trebuie să beneficieze de o diferenţiere educaţională pentru că: au abilităţi diferite, au interese diferite, 

au experienţe anterioare de învăţare diferite, provin din medii sociale diferite, au diferite comportamente 

afective(timiditate, emotivitate) au potenţial individual de învăţare, învaţă în ritmuri diferite, au stiluri de 

învăţare diferite.  

Adaptarea curriculum-ului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea,evaluarea 

diferenţiată se poate realiza prin: 

 - adaptarea conţinuturilor, având în vedere atât aspectul cantitativ, cât şi aspectul calitativ, planurile şi 

programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului prin extindere, selectarea 

obiectivelor şi derularea unor programe de recuperare şi remediere şcolară;  

- adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, metodele 

de predare (metode de învăţare prin cooperare, metode active-participative, jocul didactic), materialul 

didactic(intuitiv), timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin suplimentar prin cadre didactice de  

sprijin); 

-adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social;  

-adaptarea procesului de evaluare, având ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi individuale ce se pot 

exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale, kinestezice). Modalitatea de evaluare 

poate fi adaptată în funcţie de potenţialul individual. 

 Evaluarea trebuie să vizeze identificarea progresului realizat de elev, luând ca punct de plecare 

rezultatele evaluării iniţiale.  

Tratarea individualizată a şcolarilor facilitează adaptarea acestora la cerinţele şi obiectivele procesului  

instructiv-educativ şi presupune corelarea între cerinţele programei şi posibilităţile copiilor.  

Tratarea diferenţiată exprimă necesitatea ca organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor 

instructiv-educative să stimuleze dezvoltarea copilului. Sarcinile care se dau copilului să fie în 

concordanţă cu însuşirile de personalitate, care se află în permanent devenire şi transformare, astfel 

asigurându-se o amplificare a efortului psihic şi fizic al copilului.  

Diferenţierea se poate face atât prin curriculum, prin extinderea şi profunzimea cunoştinţelor propuse 

spre învăţare, cât şi prin formele de organizare a activităţii şi a metodelor didactice utilizate. Copiii aflaţi 

în diferite faze ale insuccesului şcolar pot fi cuprinşi în activităţi frontale, dar trebuie trataţi şi individual, 

cu sarcini de lucru care să ţină seama de dificultăţile lor.  

Cadrul didactic trebuie să pună un accent pe abordarea pozitivă a comportamentului copiilor, 

ameliorarea practicilor educaţionale, cum ar fi: evitarea discriminărilor, a favorizării sau etichetării 

copiilor, evitarea reacţiilor impulsive neadecvate, a ameninţării şi intimidării copiilor, exprimarea 

încrederii în posibilităţile fiecărui copil de a reuşi.  
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În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosi metodele expozitive (povestirea, 

expunerea, explicaţia, descrierea), dar trebuie respectate anumite cerinţe: să se folosească un limbaj 

adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale, prezentarea să fie clară, precisă, concisă, ideile să  

fie sistematizate, să se recurgă la procedee şi materiale intuitive, să se antreneze elevii prin întrebări de 

control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de către aceştia şi pentru a interveni cu noi 

explicaţii atunci când se impune acest lucru.  

Metodele de simulare (jocul didactic, dramatizarea) pot fi aplicate cu succes atât în ceea ce 

priveşte conţinutul unor discipline, cât şi în formarea şi dezvoltarea comunicării la elevii cu deficienţe 

mintale şi senzoriale. Implicarea lor cât mai directă în situaţii de viaţă simulate, trezesc motivaţia şi 

implică participarea activă, emoţională a elevilor, constituind şi un mijloc de socializare şi 

interrelaţionare cu cei din jur. Metoda demonstraţiei ajută elevii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de 

bază ale unui fenomen sau proces.  

Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu o largă aplicabilitate în 

educaţia specială, mai ales în activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor.  

În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu maximă eficienţă 

învăţarea prin cooperare.  

Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea frecventă a performanţei fiecărui elev care 

trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, elevii se ajută unii pe alţii, 

încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu, învaţă unii de la alţii, 

realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a grupului.  

Integrarea copiilor cu CES se poate realiza nu numai prin activităţi educative şcolare, ci şi prin activităţi 

extracurriculare.  

Este necesară o riguroasă planificare, organizare şi desfăşurare a acestor tipuri de activităţi în relaţie 

direct cu posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea problemelor pe care elevii 

respectivi le resimt în raport cu actul educaţional.  

Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai uşor 

socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi priceperi, 

deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, desfăşurându-se în afara 

cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea socială.  

Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit dezvoltarea relaţiilor 

interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea, sporirea interesului de cunoaştere a 

frumuseţilor naturale şi de patrimoniu, formarea şi dezvoltarea unor sentimente de preţuire a mediului 

natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic adecvat.  

Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu etc.) dezvoltă la 

elevii cu CES, spiritul de competiţie, de echipă, încrederea în forţele proprii, îi mobilizează la cooperare.  

Educaţia integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să desfăşoare activităţi 

comune, dobândind abilităţi în vederea adaptării, integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi. 
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A FI PROFESOR ÎN ERA DIGITALĂ 

                                                                                Secretar sef, Constantinescu Maria Mirela 

                                                                             Școala Gimnazială Nr. 1 Vânătorii Mici 

În această perioadă, în care învățarea online a dobândit o nouă dimensiune și a căpătat statut 

prioritar față de învățământul clasic, cu toții avem nevoie de informații, tehnici și strategii specifice. 

Tehnologia schimbă școala, iar educația online provoacă atât elevii cât și profesorii să se adapteze cu 

rapiditate la nou. 

Folosirea tehnologiilor moderne în şcoală face parte din evoluţia naturală a învăţării şi sugerează o 

soluţie firească la provocările moderne adresate învăţării şi a nevoilor elevilor. Intregrarea acestora  în 

procesul tradiţional de predare-învăţare-evaluare este o oportunitate de a integra inovaţiile tehnologice 

cu interacţiunea şi implicarea oferite de modul tradiţional de cunoaştere. Nu este un proces uşor, dar 

dificultăţile pot fi depăşite având în vedere potenţialul acestui tip de cunoaştere. 

Elevii din ziua de astăzi sunt diferiţi de generaţia părinţilor şi a bunicilor lor. Majoritatea 

acestora, mai ales în mediul urban, au deja ca rutină folosirea internetului şi a email-ului, a sms-urilor 

sau a reţelelor de socializare de tip Yahoo sau Facebook. Acest mod de comunicare se face simţit şi în 

modul lor de a învăţa. Chiar dacă profesorul foloseşte sau nu la clasă tehnologia informaţiei şi a 

comunicării (TIC), elevii menţionaţi vor folosi cu siguranţă acasă mijloacele moderne de informare ca 

sprijin pentru  teme. 

Comunicarea scurta sau abreviata de tip chat sau sms se face simţită deja se la nivelul 

standardelor gramaticale şi al ortografiei şi este clar că folosirea TIC acasa deja crează inegalităţi între 

elevi. Că vrem sau nu, când se schimbă contextul de viaţă, se schimbă şi felul în care elevul învaţă. 

Profesorul trebuie să se simtă liber să răspundă critic, dar în acelaşi timp creativ noilor tehnologii 

şi sub nici o formă nu poate să ignore acest aspect dacă vrea să comunice cu elevii. 

În era digitală în care trăim, paradigma cunoaşterii trebuie să fie una a dialogului, educaţia trebuie să 

meargă dincolo de intrumentele culturale specifice, dar făra a fi redusă la abstracţia oferită de psihologia 

cognitivă. 

Dezvoltarea educaţiei în direcţia dialogului nu poate fi decât rezultatul unui mod de predare-

învăţare-evaluare la un nivel de conceptualizare mai ridicat decât în trecut. Pentru că dialogul presupune 

deschidere, lărgirea oriontului şi adâncime, acest mod de învăţare este atât o direcţie individuală pentru 

elev, cât şi una socială pentru şcoală ca întreg. 

Dezvoltarea în direcţia unei gândiri creative libere poate fi promovată prin îndepărtare unor 

factori de constrângere şi încurajarea schimbului de perspective între elevi. 

În tradiţia socio-culturală, TIC este definită ca miloc de mediere pentru cunoaştere, iar din 

perspectiva dialogică, e văzută ca mijloc de deschidere, adâncire şi lărgire a aspaţiilor de dialog. 

Nu trebuie să uităm că învăţarea nu presupune doar acumulare de cunoştinţe, ci creştere, 

îmbogăţire, evoluţie. 
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Câteva reguli pentru integrarea cu succes a TIC în activitatea didactică 

1. Fii sigur că deţii controlul asupra materialului, atât din punct de vedere al conţinututlui, cât şi al 

formei, chiar dacă te sprijină un specialist în TIC. 

2. Fă-ţi un plan pe hârtie, separat de materialul aflat pe suport digital. 

3. Scopul şi forma prezentării să-ţi fie foarte clare 

4. Nu fi sedus de stilul atractiv tehnologiei moderne, fie ea video sau audio, şi nu face din aceasta un 

scop în sine. Concentrează-te asupra mesajului/a ideii principale şi a limbajului adecvate varstei/gradului 

de înţelegere al elevului. 

5. Un bun prezentator nu are nevoie  de o prezentare complicată tehnic. E mai important să fie atractivă 

prin idee, mod de structurare şi grad de interactivitate. De exemplu, o prezentare  trebui să-l facă pe elev 

să gândească, nu trebuie să fie doar o înşiruire rapidă şi ameţitoare de slide-uri. 

6. Mai presus de orice, concentrarea trebuie să fie asupra elevului şi a nevoilor lui de învăţare. Cel mai 

mare pericol în orice proiect de predare-învăţare care include şi TIC e să fie centrat mai mult pe 

tehnologie/creativitate, nu pe elevul-receptor şi pe nevoile lui de învăţare. 

7. În şcoală, succesul tipului de predare bazat pe TIC se măsoară prin satisfacera nevoii de învăţare. 

Unii profesori consideră că anumite deprinderi mentale asociate tehnologiilor moderne n-ar ajuta 

în procesul de învăţare, în special atunci când elevii preiau fără discernământ informaţii de pe internet 

sau îşi însuşesc mentalitatea de tip ”cut and paste” în detrimentul stiloului şi al hârtiei. 

Ceea ce nu o să auzim prea des este o definiţie clară sau măcar mai mult interes legat de 

potenţialul acestui tip de învăţare. Pentru înţelegerea şi implementarea TIC în procesul clasic de învăţare 

e nevoie de entuziasm, energie şi dedicare pentru a transforma teoria în soluţii reale bazate pe nevoile 

individuale ale elevilor. 

Unele dificultăţi decurg din lipsa informaţiei cu conotaţii practice imediate referitare la TIC sau a unui 

ghid care să-i informeze pe profesori cum pot ajunge la ea. 

De aceea, este nevoie stringentă de: 

1. instrumente pedagogice pentru formarea inițială şi continuă a cadrelor didactice care să implice 

utilizarea TIC. 

2. crearea și promovarea unei noi metodologii pentru disciplinele școlare, bazată pe utilizarea TIC. 

Combinarea TIC cu metodele tradiţionale pedagogice reprezintă o schimbare de paradigmă cu implicaţii 

asupra cunoaşterii în societate în general şi asupra învăţării în special, de aceea disciplina pedagogică 

trebuie modificată în conformitate cu noul context în care trăim. 

Folosirea TIC în şcoală face parte din evoluţia naturală a învăţării şi sugerează o soluţie elegantă la 

provocările moderne adresate învăţării şi a nevoilor elevilor. Intregrarea TIC în procesul tradiţional de 

predare-învăţare-evaluare este o oportunitate de a integra ultimele descoperiri tehnologice cu 

interacţiunea şi implicarea oferite de modul tradiţional de cunoaştere. 

Înţelepciunea tradiţiei poate şi trebuie să fie combinată cu soluţiile tehnologice moderne. 
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PERFORMANȚA  LA CATEDRĂ 

Prof. Potîng Alina  

Grădinița P.P. Nr. 36, Timișoara 

 

Performanța la catedră se obține și printr-o adaptabilitate sporită, schimbând lecția sau activitățile 

spontan, pe fondul unei situații imprevizibile. Dacă elevii par să nu înleagă un concept, de pildă, un 

profesor trebuie să identifice pe loc modalitatea mai bună prin care să-l explice. 

Profilul  profesorilor  de tip constructivist  implică: 

• Dragoste pentru oameni; 

• Invățare motivantă și semnificativă; 

• Înțelegere în profunzime a proceselor și fenomenelor; 

• Lucrul în echipă; 

• Gândirea creativă (laterală); 

• Multă imaginație; 

• Excelente abilități de comunicare; 

• Pasiune pentru povești și lectură; 

• Răbdare; 

• Simțul umorului. 

                   Astfel, elevii  învață să exploreze realitatea, să fie autonomi, să-și exprime opiniile și 

dorințele, să pună întrebări și să obțină informațiile de care au nevoie. Copiii vin la școală cu plăcere, 

deoarece nicio zi nu seamană cu cealaltă, fiind expuși unei schimbări permanente a stimulilor de 

învățare. 

 Un profesor bun este echitabil 

Un profesor bun se menține el însuși la standardele impuse elevilor săi. El aplică reguli și coordinate pe 

care le respectă la rândul său, pentru a consolida o legătură apropiată și sinceră cu copiii. 

  Un profesor bun este atent la nevoile individuale 

La fel de important este ca un dascăl să descopere personalitatea și interesele fiecărui elev și să introducă 

în actul pedagogic acele componente distincte care să ajute cu adevărat copiii să învețe și să se dezvolte. 

 Un profesor bun știe să lucreze în echipă 

Abilitatea de a colabora eficient cu ceilalți profesori, cu părinții, administratorii școlii și cu alte părți 

implicate direct sau indirect în formarea elevilor este o altă calitate esențială a unui profesor bun. 

 Un profesor bun este creativ 

A prelua un concept și a-l contura într-o lecție originală, interactivă și dinamică este o altă aptitudine de 

bază pe care un profesor bun o deține. Un astfel de dascăl va fi întotdeauna capabil să capteze atenția 

elevilor săi și să-i facă să își dorească repetarea acestor experiențe la clasă. 

 Un profesor bun este empatic 

A fi sensibil la dificultățile cu care se confruntă elevii, deși la prima vedere nu intră în atribuțiile de la 

clasă, este o calitate excepțională a unui profesor. Atunci când un dascăl reușește să privească lucrurile 

din perspectiva elevilor săi, devine cu adevărat un mentor pentru aceștia în drumul lor către succes. 
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 Un profesor bun se perfecționează constant 

Proverbul“Omul cât trăiește, învață” are o importanță deosebită în vocația de dascăl. Un profesor bun se 

preocupă în permanență de propria sa perfecționare, găsind în sine resurse infinite de voință în a evolua. 

Iar această instruire continuă nu se referă doar la stăpânirea disciplinei predate, ci și la îmbunătățirea 

metodelor didactice și de relaționare cu copiii, ca un bun psiholog care știe ce abordare să adopte la nivel 

comportamental. 

               Cei mai buni profesori sunt cei care-şi iubesc meseria şi au o pasiune adevarată pentru 

materiile pe care le predau, spun elevii de la o şcoală din nordul Londrei. Respectul, prietenia şi 

presiunea pe elevi doar în anumite momente cheie sunt lucrurile pe care un cadru didactic ar trebui să le 

ştie. „Când ai un profesor care te inspiră şi chiar îi pasă de tine, atunci vezi diferenţa”, spune Tayla- Rae. 

Cel mai important lucru la un profesor este calitatea de a inspira, spun elevii de la o şcoala din nordul 

Londrei, unitate de învăţământ care deserveşte comunităţii locale, conform The Guardian. Profesorii 

care inspiră sunt cei care schimbă cu adevărat vieţile oamenilor. 

            Calitatile unui bun profesor nu se refera doar la competenta sa didactica, ci si la capacitatile 

empatice si sociale. Astfel, a avea competente de specialitate – in functie de domeniul predat si 

pedagogice este important, dar nu de ajuns pentru a fi intr-adevar un profesor apreciat de catre elevii sai. 

In primul rand, calitatile unui bun profesor implica a avea anumite abilitati sociale de a 

patrunde in viata interioara a grupului de elevi, abilitati empatice, de a intelege copiii si a putea privi 

lumea prin ochii lor, si nu in ultimul rand, valori superioare, caci profesorul este un model pentru elevii 

sai (sau ar trebui sa fie). Un asemenea profesor perfect este un specimen rar, din pacate, si aceasta 

deoarece este nevoie ca persoana care sa hotaraste sa devina profesor sa ia aceasta decizie in baza unei 

vocatii interioare, a unui ideal de a forma mintile tinere. In schimb, de multe ori se ia decizia pentru o 

cariera in invatamant din ratiuni pur practice – inexistenta unui alt loc de munca mai bun, statutul social 

apreciat. 

Astfel, printre calitatile unui bun profesor, cele mai importante sunt tactul si talentul 

pedagogic, capacitatea de a forma mintea tinerilor, de a preda in mod creativ si de a nu se limita doar la 

un monolog plictisitor. De multe ori, nu ceea ce spune un profesor este important, ci modul in care o 

spune. Predarea unei lectii printr-un lung monolog (cum, din pacate, inca se intampla de cele mai multe 

ori) nu starneste interesul elevilor, mai mult, ii deranjeaza pe acestia, caci se simt complet ignorati in 

aceasta interactiune intr-un singur sens. Modul in care un profesor comunica cu elevii sai este esential, 

iar daca acesta gaseste moduri atractive de a prezenta informatiile si incearca o interactiune adevarata cu 

elevii sai, rezultatele se vor observa imediat. 
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DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE COMUNICARE/COOPERARE 

LA PREȘCOLARI 

 

Prof. inv. preșc. Blindu Sorina-Mihaela 

  Grădinița Cu P.P. Nr. 36, Galati 

 

“Este in zadar  sa vorbesti  celui care nu vrea sa te asculte.” 

Mihai Eminescu 

 

            O educaţie performantă, de calitate, nu se poate obţine fără un profesor competent care să îmbine 

cele trei feluri de comunicare: verbală, paraverbală şi nonverbală. Tonul calm, hotărât, înfăţişarea 

decentă, zâmbetul cald, ritmul vorbirii, intonaţia adecvate situaţiilor de predare- învăţare, tăcerile 

semnificative, toate invită la deschiderea către învăţătură a copilului. 

 Comunicarea presupune cunoaştere şi stimă de sine. Profesorul trebuie să deţină competenţe de 

specialitate în domeniul predat. Acestea, împletite cu încrederea în sine şi ataşamentul faţă de copii îl 

ajută la depăşirea oricărei situaţii- problemă şi conduc spre un învăţământ performant. 

            Dragostea pentru învăţăcei este esenţială în meseria de dascăl. Atitudinea profesorului îşi pune 

amprenta asupra relaţiilor în clasă, iar dacă acesta le arată elevilor săi dragoste, respect şi înţelegere, 

procesul didactic va fi mult simplificat. 

            Un profesor comunică bine cu elevii săi atunci când cunoaşte particularităţile de vârstă şi 

individuale ale acestora. Informaţiile se vor transmite pe înţelesul copiilor. Empatia îl ajută să pătrundă 

în lumea interioară a copiilor şi să privească lucrurile şi din perspectiva lor. Astfel, dificultăţile de 

învăţare, de adaptare la viaţa şcolară pot fi depăşite cu ajutorul unui plan de acţiune bine stabilit de către 

profesor.     

             Experienţa muncii didactice din grădiniţă a confirmat că dezvoltarea vorbirii, a limbajului în 

special, are loc sub influenţa educaţiei. Acest lucru se realizează cu optimă eficienţă în cadrul întregului 

program din grădiniţă, în procesul relaţiei copil – copil, copil – educatoare, pe baza experienţei cognitive 

căpătate. Sub influenţa cerinţelor crescânde ale comunicării, pe parcursul anilor de grădiniţă, copiii 

asimilează, îşi însuşesc forme de limbă privind dezvoltarea fonetică, vocabularul şi structura 

gramaticală. Formarea competenţelor de comunicare ocupă un loc prioritar în grădiniţă, capacitatea de a 

folosi limbajul fiind o achiziţie importantă pe care se bazează însuşirea altor abilităţi de maximă 

importanţă pentru activitatea desfăşurată în şcoală.  

            Activităţile organizate în grădiniţă şi îndeosebi cele de educare a limbajului, fac posibilă 

cultivarea limbajului oral, accentul punându-se pe comunicare, pe dialogul liber, pe formarea deprinderii 

de exprimare ordonată a gândirii şi de însuşire a structurilor gramaticale.  

           Abilităţile de limbaj, comunicarea atât verbală, cât şi nonverbală şi abilităţile de prescriere, 

scriere şi citire nu trebuiesc considerate abilităţi izolate şi predate separat. Ele sunt interdependente. 
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Important este să oferim copiilor multiple posibilităţi de a exersa. Cadrul didactic trebuie să-i permită 

copilului să vorbească, să povestească, să-şi pună gândurile şi trăirile în vorbe; să-i permită copilului să 

iniţieze el însuşi relaţia verbală cu adultul şi nu doar să fie cel ce aşteaptă şi primeşte. 

          Stăpânirea unui vocabular bogat îi oferă preşcolarului posibilitatea de a se „mişca” cu uşurinţă în 

mediul înconjurător şi de a-şi experimenta propriile achiziţii de limbaj. În cadrul comunicării orale am 

acordat o atenţie deosebită îmbogăţirii vocabularului, înţelegerii semnificaţiei cuvintelor, structurii 

gramaticale orale corecte, dezvoltării vorbirii reproductive şi dialogului.    

 Jocurile oferă copiilor posibilităţi pentru exersarea unei pronunţii corecte şi clare. Modalitatea 

cea mai adecvată este exerciţiul prin jocuri antrenante, dintre acestea primul loc ocupându-l cele cu 

caracter imitativ ce includ onomatopee. De la un joc la altul  

onomatopeele pot fi schimbate, astfel încât sunetul a cărui pronunţare corectă o exersăm, să apară în 

silabe diferite şi să ocupe în cuvânt poziţii diferite. Prin intermediul jocurilor didactice preşcolarii au 

fost familiarizaţi cu relaţiile semantice dintre cuvinte, adică legăturile realizate pe baza sensului 

cuvintelor în raport cu forma.  

Ţinând cont de faptul ca o limbă este cu atât mai bogată cu cât are mai multe sinonime, care-i 

permit o exprimare nuanţată şi elegantă,  am antrenat copiii în jocuri didactice ce au contribuit la 

îmbogăţirea lexicului acestora cu sinonime. În jocul didactic „Cum mai poţi spune?” preşcolarii, 

având la dispoziţie material corespunzător, au găsit sinonime ale unor cuvinte cu- noscute pe care le-

au exersat apoi  în propoziţii: copac-pom; leu-ban-monedă; zăpadă-nea-omăt; pisică-mâţă;fruncte-

poame; pădure-codru; bold-ac; cameră- încăpere-odaie; plasă-sacoşă. Împărţiţi în două echipe, copiii 

şi-au adresat pe rând întrebări denumind obiectul desenat pe jetonul ales. De exemplu: „ Cum mai 

pot spune la copac?” Pentru fiecare răspuns corect, se acordă echipei o recompensă.  

Deoarece preşcolarii îşi precizează mai uşor sensurile cuvintelor opuse ca înţeles, am desfăşurat 

cu ei jocuri cu antonime: „ Jocul contrariilor”, „Caută perechea”, „Găseşte cuvântul potrivit”. Prin 

acestea am urmărit aprofundarea sensului şi a semnificaţiilor unor cuvinte care denumesc obiecte, 

acţiuni aflate în raport de antonimie, găsirea antonimelor unor cuvinte, formularea unor propoziţii cu 

acestea. Copiii au fost stimulaţi în găsirea unor antonime cât mai variate, pornind de la aspecte concrete, 

de exemplu: plin-gol, tânăr-bătrân, slab-gras, lung-scurt, cald-rece, zi-noapte, curat-murdar, bun-rău, 

înalt-scund, curajos-fricos, vesel-trist, mare-mic, lat- îngust, alb-negru, corect- incorect etc.  

  Jocurile de rol sunt jocuri de simulare în care copiii devin actori ai vieţii sociale, sunt jocuri ale 

replicilor după un scenariu propus, dar cu efecte lingvistice evidente din punct de vedere al dialogului 

între ,,micii actori’’. Un aspect particular al jocurilor de rol este dramatizarea. Ea are un caracter 

activizant, preluând o parte din efectele spectaculoase ale scenei. Se poate organiza pe replici exacte, 

textuale, pe baza unor replici creatoare sau pe stimularea spontaneităţii ,,actorilor’’. Dispunem de texte 

care se pretează la interpretări ,,artistice’’ : ,,Ursul păcălit de vulpe’’, ,,Capra cu trei iezi’’, ,,Ridichea 

uriaşă’’, precum şi alte texte cu dialog asumat sauimprovizabil. 

               O altă modalitate folosită în scopul dezvoltării limbajului este convorbirea, în cadrul căreia 

bogăţia întrebărilor şi diversitatea răspunsurilor copiilor pun în evidenţă elementele semnificative ale 

creativităţii verbale manifestată la această vârstă. Convorbirile după imagini aduc o contribuţie 
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însemnată la fixarea şi precizarea cunştinţelor copiilor, în activizarea vocabularului şi în formarea unei 

exprimări orale corecte şi coerente:”Cum avem grija de flori?” .Prin convorbiri se realizează verificarea 

cunoştinţelor, sistematizarea lor, perfecţionarea exprimării într-o formă gramaticală corectă . 

              Povestirea – Copilul poate dobândi informaţii din întâmplări veridice sau verosimile prezentate 

în povestiri, poveşti, basme sau balade. 

             La grupa mică se utilizează o povestire simplă, neîncărcată de comentarii, fără multe episoade. 

Treptat se trece la povestiri mai ample. Copilul trebuie să cunoască toate cuvintele şi expresiile folosite 

în povestire sau să i se explice cuvintele necunoscute pe parcursul povestirii,altfel existând riscul de a 

memora cuvinte al căror sens nu îl cunoaşte şi de a le atribui semnificaţii eronate. 

             Prin povestire se realizează îmbogăţirea vocabularului copiilor cu unele expresii literare, cu 

expresii din folclor.   

            Însuşirea unei vorbiri corecte, clare, expresive, constituie un aspect formativ, capacitate ce se 

realizează direct prin toate mijloacele de dezvoltare a vorbirii, prin toate activităţile şi ocaziile care 

implică o comunicare verbală. Trebuie învinse dificultăţile de vorbire ale unor copii şi stimulaţi în 

aceeaşi măsură, în aşa fel încât, la terminarea grădiniţei să beneficieze de un vocabular bogat, să 

reuşească să povestească coerent, să răspundă corect şi complet la întrebările puse. 

            Pentru a introduce copiii în tehnica exprimării corecte, efortul nostru, al educatoarelor, trebuie să 

fie suplimentat nu numai de cunoaşterea copiilor, a universului şi personalităţii lor, dar şi de pasiune 

pentru acceptarea noului, pentru a căuta şi pune la îndemâna lor cele mai bune exemple de învăţare 

conştientă a limbii. 

Însuşindu-şi limbajul,copilul este pregătit să înţeleagă şi să acumuleze treptat cunoştinţele referitoare la 

diferitele aspecte ale lumii înconjurătoare.Cuvântul devine un mijloc de cunoaştere şi asimilare de 

informaţii despre fenomenele vieţii sociale sau ale na-turii,despre relaţiile omului cu mediul social şi cu 

cel natural. 

  Vârsta preşcolară impune copiilor dobândirea deprinderii de a-şi exprima impre- 

siile,dorinţele,gândurile pe care trebuie să le redea într-o formă inteligentă şi cursivă. 

 Acţiunea de cultivare a limbajului devine un sistem,cu conţinuturi bine coordo- nate,prin care se 

asigură activităţii din grădiniţă o mai mare eficienţă. 
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EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ ÎN CONTEXTUL UNIUNII EUROPENE 

  

                                                                                                                      

                                                                                                       Ungureanu Marie Louise 

        Școala Gimnazială ,,Radu și Severa Novian’’,comuna Adunați,județ Prahova 

 

 

 

             Motto: Poate darul cel mai valoros pe care l-a primit fiinţa umană este potenţialul de a 

accede la o existenţă voluptoasă. Ceea ce face, însă, specia noastră cu adevărat interesantă este 

diversitatea nemăsurată - încă - a modurilor şi gradelor în care fiecare individ încearcă a atinge acest 

potenţial.    

România devenit la 1 ianuarie 2007 membră a Uniunii Europene  ceea ce a dus la multiple 

transformări în cadrul organizarii statului și a devenit necesară corelarea legislației țării cu legislația 

europeană. 

A fi european înseamnă a împărtăşi valorile europene, a realiza schimburi interculturale cu 

statele membere dar și a face cunoscute propriile valori culturale.. Modelul cultural european nu are 

graniţe geografice, el fiind împărtăşit şi de ţări precum Japonia sau Australia. Educaţia interculturală a 

intrat in atentia institutiilor  Uniunii Europene odată cu şcolarizarea copiilor imigranţilor din 

societăţile vest-europene. S-a conştientizat atunci pentru prima dată că existenţa unor grupuri 

provenite dintr-un fond cultural diferit de cel al populaţiei majoritare poate constitui o provocare. În 

acest prim stadiu al educaţiei interculturale, diferenţa este percepută şi tratată ca o tară. Urmează apoi 

stadiul în care copiilor imigranţilor li se recunoaşte dreptul de a beneficia de ore de studiu al 

propriilor limbi, culturi şi religii, însă în afara procesului de şcolarizare din sistemul de învăţământ 

formal, şi în afara oricărui dialog intercultural cu elevii majoritari. În cel de-al treilea stadiu, 

paradigma actuală a educaţiei interculturale, constituie o bogăţie şi se promovează dialogul 

intercultural între diferitele grupuri din societate. 

       În   ţările din estul Uniunii Europene , din raţiunea construirii unei noi societăţi civile puternice , 

invăţarea interculturală  este strâns legată de aspectele educaţiei civice si intărirea rolului 

minorităţilor. Ţara noastră s-a aliniat  politicii acestor state , şi astfel invăţământul românesc a fost 

supus multiplelor transformari si reforme intre care interculturalitatea  deține o  nouă metodologie de 

abordare pedagogică a diferențelor culturale. 

 În 2008, Consiliul Europei a publicat şi Manifestul European pentru Afiliere Culturală Multiplă, care 

afirmă deschis faptul că într-un anumit moment sau în diferite etape ale vieţii, oamenii se pot simţi ca 

aparţinând mai multor grupuri culturale diferite: „Afilierea culturală multiplă face posibilă atât 

conceperea cât şi experimentarea dezvoltării complexe, diferenţiate a identităţii culturale în societăţi 

democratice mature. În primul rând recunoaşte comunităţile care aduc cu ele diferite referinţe cu 

privire la identitate şi în al doilea rând permite indivizilor să exprime mai multe identităţi prin 

apartenenţa la diverse culturi. Apartenenţa multiplă este percepută ca posibilitatea tuturor, fie 
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individual sau în grup, să simtă simultan sau succesiv afiliere cu un set de valori şi referinţe culturale 

împărtăşite de mai multe grupuri şi comunităţi de credinţe şi interese”. Dialogul intercultural 

reprezintă un schimb deschis şi respectuos de opinii între indivizi şi grupuri cu background diferit, pe 

baza înţelegerii şi respectului reciproc. Scopul acestui schimb este de a crea un mediu de cooperare 

pentru depăşirea tensiunilor politice şi sociale. Perspectiva interculturală ne cere în primul rând să 

recunoaştem că realitatea este plurală, complexă şi dinamică şi că interacţiunea este parte integrantă a 

tuturor vieţilor şi culturilor. Perspectiva interculturală înseamnă asigurarea respectului reciproc printr-

o astfel de interacţiune şi dezvoltarea unor comunităţi de indivizi care se sprijină reciproc, eliminând  

relaţiile bazate pe dominare şi respingere. Departe de a se omogeniza, lumea rămâne diversă şi 

contradictorie, iar mâine s-ar putea să fie şi mai divizată după criterii şi principii pe care nici nu le 

putem intui astăzi.   

Este adevărat că interacţiunile din ce în ce mai accentuate dintre oameni, culturi şi civilizaţii, 

prin comerţ, turism, comunicaţii, generează o nevoie psihologică de identitate şi comunitate, întrucât 

individul se confruntă cu idei şi modele străine care-l ajută să-şi definească identitatea.         

 Prin promovarea  comportamentelor interculturale  pot fi  stăvilite  fenomene de 

intoleranţă.Abordarea  interculturală  va imbunătăţi aspectul relaţional al locuitorilor ţării noastre , 

oferind o dimensiune nouă raporturilor interumane cotidiene. Tendinţele egocentriste, fenomenele 

psiho-sociale de marginalizare pot fi diminuate. 

         In învatamantul preșcolar aceste directii au modificat obiectivele, metodele, continutul si 

finalitatile acestuia ceea ce a dus la elaborarea unui nou curriculum in 2008 centrat pe beneficiarul 

principal –copilul, și pe crearea unui spațiu educational care sa provoace și să promoveze starea de 

bine a preșcolarului. Mediul educational, in abordarea acestuia, trebuie să permită dezvoltarea liberă a 

copilului şi să pună în evidenţă dimensiunea interculturală şi pe cea a incluziunii sociale.   

 Pentrua formarea acestor comportamente si deci dobândirea competentelor de a trăi în comun, de a 

accepta diversitatea și de a manifesta toleranța fața de cei ce sunt diferiți e necesara elaborarea de 

către  cadrul didactic educator , profesor, a unei strategii  de cunoaştere completă si complexă a  

colectivului de copii din clasă. 

 Aceasta se realizeaza in gradinițe pe parcursul întregului an prin intermediul tuturor temelor anuale 

abordate și având ca axă principala domeniile de cunoaștere.   

Între acestea un rol deosebit de important îl au activitățile de dezvoltare personală în cadrul cărora 

copiii pot interacționa cu colegii de alte etnii, religii etc in mod direct minim dirijat. Copiii sunt asfel 

educati ca manifeste toleranța fată de colegi, să accepte diversitatea dar pot fi familiarizati si cu traditii 

si obiceiuri ale popoarelor europene, inclusiv cu cele ale poporului român.       

 Întâlnirea de dimineaţă este un  prilej deosebit ca preşcolarii să se revadă cu bucurie, să se 

accepte unii pe alţii așa cum sunt, să se respecte , să fie toleranţi cu cei care  sunt altfel , adică să se 

cunoască  şi  să accepte diversitatea. 

 In cadrul domeniilor experienț un rol important în interconectarea cu valorile culturale europene îl au 

poeziile scrise de autori europeni si locali precum si poveștile din literature universal împletite cu cele 

din literature românească.. Acestea il ajuta pe educabil sa inteleaga ca deși suntem diferiti avem 
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sentimente, priceperi , deprinderi si deziderate comune. Astfel reușim să-i învaţam pe copii , 

aparţinătorii de etnii, nționalități, culturi diferite , să trăiasca impreună în acelaşi univers cultural. 

Optimizând parteneriatul cu familia prin intermediul activităților extracurriculare copiii 

constientizează că în familie  sunt conservate  și transmise urmaşilor obiceiurile , tradiţiile  

socioculturale, mentalităţile , prejudecăţile. Asimilarea de către  copii  a  cutumelor familiale  se 

produce, in general,  fără a  fi comunicate verbal , doar  în virtutea situaţiei de coabitare. 

        Comportarea atitudinală a părinţilor, exprimată  spontan  în situaţiile de viaţă  curentă, dominată  

de tradiţii  si mentalităţi, exercită cea mai  puternică influentă asupra conduitei  morale a copilului .El 

percepe  nemijlocit  reacţiile părinţilor şi le asimilează ca atare. 

         Pentru aceasta, cadrul didactic trebuie să dea dovada de tact si diplomaţie  în desfăşurarea unui 

dialog cu părinţii , să-i invite  la lectorate  în cadrul cărora să le expună  probleme ale societăţii 

contemporane, precum  şi modele  de comportament adecvate , să iniţieze dezbateri care să aibă ca 

scop,  adoptarea de către aceştia a unei atitudini  de toleranţă si de cooperare, să-i invite pe părinţi  să 

asiste, să participe si chiar să  se implice  in activitățile din gradiniță, indiferent cât de mare e 

diversitatea. 

        Activităţile extracurriculare ne dau posibilitatea ca într-o atmosferă destinsă  uneori  într-o 

atmosferă festivă, fiecare să se manifeste liber , cum simte el imboldul , şi astfel , oferim alte prilejuri 

de a se cunoaşte copii intre ei. 

         Serbările sunt cel mai plăcut mod pentru copii de a arăta  ce ştiu şi cine sunt.In pregătirea unei 

serbări , va fi cu atât mai plăcut  pentru copiii de etnii diverse să prezinte o poezie, un cântec, o 

numărătoare,  un dans, un joc specific etniei , pe care le cunosc  din familie. 

              Datinile , obiceiurile si tradiţiile  au rolul lor , verificat  de-a lungul istoriei , în permananţa 

culturală a unui neam. De aceea, noi am căutat să cultivăm beneficiarilor directi si indirecti conştiinţa 

apartenenţei la cultură şi putem spune că modul de învăţare la noi, în unităţile preșcolare este 

organizat  din perspectivă interculturală , permiţând invăţarea  prin colaborare , comunicare şi 

nicidecum de marginalizare a unor copii. 

 În țara noastră sistemul de politici publice referitoare la minorităţi din România este cel mai aproape 

de opţiunea unei societăţi interculturale, în care se acordă importanţa egală recunoaşterii şi respectării 

drepturilor minorităţilor de a-şi afirma şi dezvolta identitatea culturală şi asigurării unei comunicări şi 

cooperări reciproce, de pe poziţii de egalitate şi respect, între majoritate şi minorităţi          
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Aspecte  privind  jocul  de  handbal , ca  joc  sportiv  şi  mijloc  al  educaţiei  fizice 

Tendinţe  în  evoluţia  jocului  de  handbal 

 

 

Apostol Elena 

Școala Gimnazială,,Radu Si Severa Novian,,Comuna  Adunați, Jud. Prahova 

 

                         Jocul  de  handbal  nu  are  vârstă; el este  o lume  a  copiilor  şi  a  oamenilor  mari, 

deoarece  tuturor  le  place, tuturor  le  este  necesară  deconectarea  pe  care  le-o  conferă. După  

angrenarea  totală  în  joc  nu  există  diferenţă  între  bucuriile  pe  care  jocul  le  oferă  unui  copil  sau  

unui  adolescent, trăirea  lor  efectivă  fiind  identică. S-a  constatat  în  ultimul  timp  că  din păcate  

copiii   din  ce  în  ce  mai  puţin  timp  jocului. La  acest lucru  contribuie  pe  de-o parte  numărul mic  

al  terenurilor  de  sport  şi  al  scuarelor  din incinta  oraşelor, precum şi  atracţia  altor  mijloace  de  

relaxare  ca  televizorul, calculatorul  sau  muzica, acestea  din  urmă  necesitând  un  efort  fizic  

aproape  inexistent  din  partea  celor  interesaţi. Acestea  au  luat  locul mişcării  şi  acest  lucru îl  

remarcăm  în  ultimul  timp  observând  că  numărul  celor  care  privesc  activităţile  sportive  este  din  

ce  în  ce  mai mai  mare  decât  al  celor  care  practică  sportul. 

          Jocurile  sportive  sunt  mijloace  globale  prin  intemediul  cărora  elevii  intră  în  contact  cu  

realitatea  înconjurătoare  în  toată  compexitatea  sa.  Ele  formează cadrul  corespunzător     pentru  

pregătirea  temeinică  pe  multe  planuri,  formează  reprezentări  corecte  şi  concrete  despre  unele  

acţiuni  pe  care  trebuie  să le  realizăm.  Jocurile  învăţate  pe  terenul  de  sport  vor  influenţa  pozitiv  

evoluţia  individului  pe  parcursul vieţii. Handbalul  este  răspândit  în  activitatea  şcolară  datorită  

unor  condiţii  optime. Mişcări  simple,  uşor  de  efectuat. Instalaţii  ce  pot  fi  procurate  destul  de  

uşor  şi  care  nu  necesită  condiţii  deosebite. Prin  practicarea  mijloacelor  specifice  acestui  joc  se  

poate  optimiza  lecţia  cu  o  contribuţie  însemnată  la  realizarea  obiectivelor  educaţiei  fizice, iar  din  

punct  de  vedere  anatomo-psihologic  se  asigură  o  dezvoltere  normală  a   copiilor.  Multiplele  

valenţe  ale  jocului  de  handbal  explică  includerea  sa, ca  mijloc  al  educaţiei fizice  în  conţinutul  

lecţiilor, la  toate  clasele  din  ciclul  gimnazial. Jocul  de  handbal  este  o  variantă  a  activităţii  de  joc  

în  care,evident  el  este  întotdeauna  mijloc  dar  şi  o  metodă  de  educaţie. Numai  analizând  esenţa  

şi  conţinutul  jocului  de  handbal  ne  putem  da  seama  de  imensa  sa  valoere  educativă. Funcţiile  

sale se  pot  identifica  cu  cele  de  integrare  socială  proprie  fenomenului  educaţional. Elevul  

cunoaşte  şi îşi  însuşeşte  realitatea motrică  dirijîndu-şi  în  mod  conştient  mişcările  corpului,  se  

pregăteşte  pentru  muncă  şi  viaţă,  dobândind  capacitatea  motrică, calităţi  motrice  şi  operând  cu  

ele  îşi  formează  atitudini  faţă  de  activitatea  motrică. În  acest  complex  elevul  este  activ: observă, 

gândeşte, reactualizează  creator, caută  şi  găseşte  soluţii  care  asigură  succesul, acţionează în  

interrlaţie  cu  colegii  sau  adversarii. 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN  ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

 

47 

 

             Fiind  un  joc  colectiv  handbalul  contribuie  de  asemenea  de  asemenea  la  formarea  

relaţiilor  de  grup, deci şi  la  inchegarea  colectivului  de  elevi  al  clasei,atât  în  procesul  de  instruire  

cât  şi în  timpul  jocului  se  dezvoltă  disciplina conştientă, stăpânirea  de  sine , înfrângerea  pornirilor  

egoiste  şi  brutale . Putem  deci  remarca  influenţe  atât  asupra  fizicului  cît şi  a  psihicului ; prin 

practicarea mijloacelor  specifice, profesorii  au  posibilitatea  să  cunoască  careacterul  copilului. 

Jocul  de  handbal  reprezintă   o  îmbinare  armonioasă  între  mişcările  naturale  ca  alergările, 

aruncările şi  săriturile, pe  de  o parte  şi  deprinderile motrice  simple,  accesibile  şi  atractive  pe  de  

altă  parte. Tot  odată  jocul  se  desfăşoară pe  un  fond de  solicitări  psihice  intense, care  au  un  

pronunţat  caracter  educativ  şi formativ.Ca  disciplină  sportivă  acest  joc  a  cunoscut o  dezvoltare 

amplă,organizţndu-se  în prezent  competiţii pentru  toate  categoriile, de  la  handbalul  de  masă  până  

la  cel  de  înaltă  performanţă. Paralel  cu  dezvoltarea  sa  cantitativă  handbalul  a  evoluat foarte  mult 

sub  aspect  calitativ, nivelul  la  care  se  joacă  fiind  foarte  ridicat. Secialiştii  dominiului,prin  

experienţa lor  şi  studii  efectuate, au  elaborat  o  cocepţie  de  joc  care  corespunde  exigenţelor  

handbalului  de  elita mondială  şi  care  este  reactualizată  permanent  ţinându-se  seama  de  tendinţele  

de  evoluţie  a  jocului pe  plan  internaţional. 

            Se  sune  că  handbalul  este  atletism  cu  mingea,  deoarece  pentru  a  fi  jucat  el  pretinde  din  

partea  celor  care  îl  joacă  să  alerge,  să  sară,  să  arunce. În  afara  acestor  caracteristici,  trebuie  să  

amintim  că  jocul  de  handbal  este  accesibil, atractiv  şi  spectaculos, artibute  care  stimulează  

interesul  elavilor  pentru  educaţie  fizică  şi sport. 

2  Tendinţe  în  evoluţia  jocului  de  handbal         

           Handbalul  ocupă un luc  de  frunte  în  cadrul  jocurilor  sportive,  care  s-a  bucurat  şi  se  

bucură   în  continuare  de  o  foarte  mare  popularitate. Spre deosebire  de  alte sporturi  care  sau  

născut  odată  cu  omul  handbalul  este  un joc relativ  tânăr  care  a  apărut în  Europa la începutul  

secolului nostru, ca  o  transformare  cu  caracter  popular. Încă  din  anul 1892  un  profesor  de  

educaţie  fozică, Vaclav  Karas, din  Cehoslovacia  promovează  un  joc  asemănător  handbalului,  

denimit  atinci  ,,Hazena”, joc  care  va  căpăta  dimensiunea şi  importanţa  unui  sport  naţional. 

     De-a  lungul  existenţei  sale  handbalul  a  cunascut  trasformări  radicale  în  ceea  ce  priveşte  

configuraţia  sa  . Privind  cu  nostalgie  în  timp,remarcăm  că  la  început  a  existat  handbal  în  11, el  

având  partea  sa  importantă  în  dezvoltarea  acestui joc . După  o  domnie  de  trei  decenii însă  

handbalul  va  cunoaşte  o  importantă  transformare  carea  va  rezista  până  în  prezent  şi  anume  

tecerea la handbal  în  7,  o  importantă  contribuţie  având-o  ţările  nordice. Dacă  la  începuturile  sale 

handbalul  în  11  se  juca  pe  terenul  de  fotbal, ulterior  datorită  condiţiilor  nefavorabile  existente în  

ţările  scandinave, acestea  au pus  bazele  handbalului  de  sală în  7  jucători. În  perioada  anilor  50-60 

duelul  dintre  cele  două  forme  de  practicare a  acestui joc  sportiv  luase  întorsături  ciudate. 

Întrecerea  pentru  cucerirea  popularităţii  era  aprigă, handbalul  ,,mic” începând  să  devină mare. Atât  

de  repede  pătrunsese  handbalul  în  7  în  rândul  tineretului  de  pretutindeni  încât  în  unele  ţări  
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handbalul   în  11  a  fost  aproape  abandonat, în  timp  ce  competiţiile  ,,fratelui”  său  mai  mic  

stârneau  un  interes  deosebit. În  ţara  noastră  handbalul  în  7  apare  în  anul  1951 şi  numai  în  

câţiva  ani  datorită  dinamismului  şi  spectaculozităţii  sale  cucereşte  mii  de  adepţi  şi  se  răspândeşte  

în  tote  regiunile  ţării. Astfel  handbalul  românesc  a  început  să  se  afirme  prin  rezultate  din  ce  în  

ce  mai  bune  câstigând  prestigiul  intern  şi  internaţoonal,  pe  care  ulterior  a  trebuit  să-l  şi  

menţină. 

           Dintre  tendinţele  pozitive  putem  evidenţia  creşterea  măiestriei tehnoco-tactice  a  jucătorilor, 

care  permite  aplicarea  cu  exactitate  a  unor  sisteme  de  joc  în  atac  şi  apărare.Prin  acaesta  jocul  

întâmplător  este  pe  cale  de  dispariţie, chiar  şi  la  echipele din  cel  de-al  treilea  eşalon  valoric  al  

handbalului  mondial. 

           Îmbunătăţirea  tehnicii  a  contribuit  la  apariţia  unor  combinaţii  de  mare  fineţe, a jocului  în  

apropierea  si  pe  dasipra  spaţiului  de  poartă, ceea  ce  a  dus  la  creşterea  spetaculozităţii jocului. În  

ceea  ce  priveşte  faza  de  finalizare  a  atacului  aceasta  se  realizează  în  mod  gândit  cu  ajutorul  

unor  circulaţii  de  minge  şi  de  jucători  care  preced  mijloacele  tectice  de  prefinalizare  şi  

finalizare, precum  şi aruncările  la  poartă  executate  prin  surprindere. Se  poate  observa  de  asemenea  

că anumote  procedee  tehnice, care  în  tecut  erau  apanajul  unor  jucători  de  excepţie, sunt  executate  

astăzi  cu  siguranţă  şi  eficientă  de  un  număr  cât  mai  mare  de  jucători. Aruncările  la  poartă  din  

plonjon  sărit  de  pe  extremă  pentru  mărirea  unghiului  de  aruncare, aruncările  cu  cădere  pe  partea  

braţului  de  aruncare, aruncările din  săritură  cu  bătaie  pe piciorul  din  partea  braţului  de  

aruncare,cele  pe  lângăşold  sau  prin  evitare, ca  şi  numeroasele  pase  de  angajare  a  jucătorilor  de  

semicerc, fente  de  pasare  sau  de  aruncare  la poartă, procedee  tehnice  care  favorizează  jocul  

acrobatic  de  deasupra  semicercului  s.a.,toate  acestea  au devenit  execuţii  accesibile  multor  jucători. 

Explicaţia  rezida  în  perfecţionarea  metodicii  de  învăţare  şi  perfecţionare  a  deprinderii  motrice  şi  

intoducerii  acestor  procedee  tehnice  în  programa  specializării  timpurii. 

        În  ultimi ani au  apărut  o  serie  de  direcţii  în  vederea  perfecţionării  jocului  de  handbal şi  

pentru  înlăturarea  tendinţelor  negative.Dintre  acestea  cele  mai  importante  sunt: 

-elaborarea  unei  concepţii moderne  de joc, care  ţine  seama  de  tot  ce  apare  nou  pe  plan  intern sau  

internaţional  şi  care  se  conformă  cu  spiritul  de  întrecere  sportivă; 

-tot  maimulte  echipe au  trecut  la  planificarea  riguros-ştiinţifică a  procesului  de  antrenament în  

vedrea  însuşirii  conţinutului concepţiei  de  joc şi  dobândirii capacităţii  de  aplicare  a  acestei  

concepţii; 

-se  observă  tot  mai  des  că  nivelul  măiestriei  tehnico-tactice  a  jucătorilor  este  din  ce  în  ce  mai  

ridicat; 

-se  acordă o  pondere  mărită  pregătirii  individuale  şi  colective  pentru  jocul  de  apărare şi  

deasemenea  specializarea mai  accentuată  a  jucătorilor  pe  posturi, pe  fondul unei  pregătiri  

multilaterale; 

-creşterea ponderii  pregătirii  teoretice  a  jucătorilor  a  dus  la  practicarea  unui  joc  mai  cerebral; 
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Studiu de caz 

Ivan  Luminița 

Liceul Teoretic ”David  Voniga”, comuna Giroc, județ Timiș 

  

            La clasa a V-a, unul dintre textele propuse de  Unitatea 2 (De-a ce mă joc) a manualului de 

Limba și literatura română, editura Art Educațional, , este  ”Vizită…” a lui Ion Luca Caragiale. 

Aprofundând cu elevii această schiță, am dorit să le dezvolt competența receptării textului scris de 

diverse tipuri prin variate activități de învățare:  identificarea informaţiilor importante, a temei și a 

ideilor principale din texte literare, precum și formularea unor răspunsuri creative. 

           În acest sens, după citirea și înțelegerea textului din manual, ”Vizită…”, elevii au avut de 

identificat tema textului, cuvintele-cheie și ideile principale. De asemenea, au fost împărțiți în șase grupe 

și au rezolvat diverse cerințe prin intermediul uneia dintre metodele lor preferate, Pălăriile 

gânditoare. Ca de fiecare dată când folosesc această metodă, copiii preferă pălăria verde (cea creativă), 

pe cea roșie ( exprimarea sentimentelor) și –curios sau nu- pe cea neagră (sublinierea aspectelor negative 

care reies din text). Mai puțin plăcută și -de obicei- aleasă ultima, este pălăria albă, care ” doar 

informează , așa că este cam seacă”, după cum mi-a spus reprezentantul acestei grupe, nemulțumit că nu 

a avut parte de o pălărie colorată. 

          Momentul care a avut cel mai mare succes a fost vizionarea –pe youtube- a operei literare 

studiate, dar și tot ceea ce a urmat după aceea în ora respectivă. Elevii s-au distrat foarte tare la anumite 

secvențe, unii încercând chiar să imite jocul actoricesc al personajului Ionel. Văzându-i cum încearcă să 

fie ”actori”, mi-a venit brusc ideea să le propun o nouă sarcină de lucru: împărțiți în șase grupe, au avut 

la dispoziție cinci minute pentru a-și alege o secvență din text pe care a trebuit să o dramatizeze în fața 

clasei. Reacțiile elevilor au fost extraordinare, s-au implicat total, fiecare a vrut să aibă câte un rol în 

cadrul grupei (un elev, neavînd încotro, a fost ”dulceața” răsturnată în șoșonii musafirului –momentul a 

stârnit foarte multe rîsete atunci când copilul s-a ”prăvălit” peste papucii abandonați ai colegului său). 

Am fost surprinsă să descopăr că trei echipe (din șase) au dramatizat scena cu Ionel care fumează, iar 

atunci când i-am rugat să-mi explice de ce au ales tocmai acest moment mi-au răspuns că li s-a părut cel 

mai ”interesant”/ ”haios”/ ”palpitant” moment din operă. 

         În urma analizei acestor ore, am ajuns la concluzia că aș fi putut realiza și alte cerințe, bazându-mă 

tot pe creativitate, care să le ofere o sferă mai largă în ceea ce privește propriul stil literar. Probabil că ar 

fi fost interesant să le cer să inventeze o continuare a textului lui Caragiale pe care, apoi, să o 

dramatizeze sau, de ce nu, să își imagineze că în locul lui Ionel ar fi o fată cuminte și să relateze textul 

”Vizită…” din această perspectivă. Îmi propun ca, data următoare, să construiesc mai multe cerințe 
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creative și chiar să realizez un test kahoot pentru a verifica dacă elevii au citit textul (le dau să citească 

acasă textul din manual, iar în ora următoare aplic testul kahoot). 
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                            „JOCUL ÎN FACILITAREA PROCESULUI DE INTEGRARE A      

                        COPILULUI CU CES” 

 

                                                               Prof. Vug Adela-Eleonora 

                                                                      Grădiniţa P.P NR.. 5 , Lugoj 

 

   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 anumită 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 şi de acceptare.  Predispoziţia biologică nu este o 

sentinţă, iar mediul social este o şansă. 

  Sentinţa produsă de societate este mai periculoasă pentru un copil în dezvoltare decât 

predispoziţia biologică. Pornind de aici, trebuie să înţelegem faptul că trăim într-o lume a diversităţii 

umane, că şcoala nu se poate eschiva de la rolul de promotor al progresului uman şi că doar ea poate 

facilita schimbarea mentalităţii şi atitudinii faţă de cerinţele educative ale tuturor copiilor. Copiii cu 

dizabilități sau cu alte probleme de sănătate au aceleași drepturi ca toți ceilalți, în plus au nevoie de 

multă atenție din partea noastră, de sprijin și de încurajare. 

            Jocul, în etapa preșcolară, se recomandă să fie realizat atât cu obiecte concrete, jucării, simboluri,  

cât și în comun cu adultul. Se recomandă ca educatoarea să promoveze parteneriatul cu familia, prin 

implicarea acesteia în activitățile de învățare din grădiniță. Părintele trebuie să fie un partener de joacă al 

copilului. 

            În jocurile cu copiii, se folosesc metode de grup, selectate, proiectate și elaborate cu ajutorul 

copilului, în care metodele activ-participative, lucrul în echipă, acțiunea directă a copilului trebuie să fie 

primordială. Atunci copilul se simte motivat și valorizat. De exemplu  metoda proiectelor tematice, 

încurajează copilul să comunice, să resolve sarcini de lucru prin cooperare, învățarea, are , în acest sens 

un conținut foarte larg și este strâns legată de latura psihică și socială a personalității copilului. 

            Activitatea de incluziune și de integrare a copiilor cu deficiențe  în grădinița publică trebuie 

făcută cu mult simț de răspundere de către specialiștii care acționează la diferite nivele structurale. 

            Activitatea de integrare, este eficientă dacă, copilul o frecventează regulat, să participe la 

acțiunile grupei din care face parte și astfel să devină independent de serviciile educaționale de sprijin. 

            Din categoria copiilor cu C.E.S  fac parte atât copiii cu deficienţe propriu- zise, cât şi copiii fără 

deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din această categorie 

fac parte:  copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi mintale, 
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paralizia cerebrală);  copiii cu deficienţe  comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu 

deficit de atenţie-ADHD,);  copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism 

selectiv, atacul de panică, tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, 

bulimia nervoasă, supra-alimentarea);  copiii cu handicap asociat;  copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi 

învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, dislexia, discalculia, dispraxia);  copiii cu deficienţe 

de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic,  întârzieri în dezvoltarea limbajului). 

           Copiii cu C.E.S. pot,  prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc 

informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul 

înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp.  Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în 

grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le 

oferă şansa de a se juca cu alţi copii, orice joc având nevoie de minim două persoane pentru a se 

desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. Jocul de rol le dezvoltă 

capacitatea empatică, gândirea critică și puterea de decizie. 

          Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD 

jocurile trebuie să fie cât mai variate.  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. au 

nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, de tratament logopedic 

specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de 

citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii.  De asemenea vor beneficia de 

consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei.   

             Copiii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea 

psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor 

factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el oferind 

consilierea elevului şi a familiei. 

              Voi enumera în continuare câteva tipuri de jocuri pentru copiii cu CES: 

             - Jocurile manipulative- pun în valoare stimularea senzorială a acestor copii, stimulează relațiile 

sociale între copii, contribuind la socializarea și integrarea copiilor cu aceste nevoi speciale în 

colectivitate.  

             - Exercițiile senzoriale  - trebuie să aibe un caracter diferențiat și individual. 

             - Jocul senzorial- de asemenea sunt foarte eficiente pentru copilul cu nevoi special. 

            - Jocul de construcții – împreună cu alți copii, favorizează cooperarea dintre copii. 

            - Jocuri pentru  exersarea analizatorului vizual și a celui acustic- diferențierea figurilor de bază, 

respectiv pentru focalizarea atenției vizuale , diferențierea acustică- divizarea sonoră. 

              Orice joc poate deveni o acțiune terapeutică pentru copilul cu CES dacă educatoarea își propune 

obiective clare, impuse de nevoile copilului și respectându-i particularitățile de vârstă. Etapa jocurilor și 

a activităților din grădiniță, oferă educatoarei posibilitatea unei intervenții individualizate asupra 

copilului cu cerințe speciale, integrat în învățământul de masă, jocurile bine gândite și organizate dau 
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șansa copiilor să se dezvolte emoțional, social, le creează o stare de confort pozitiv, o atitudine pozitivă 

față de sine, ușurându-le integrarea în instituțiile de stat. 

              Strategii şi intervenţii utile din partea cadrului didactic: stimularea încrederii în sine şi a 

motivaţiei pentru învăţare; încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei 

atitudini pozitive a colegilor; încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale; încurajarea 

eforturilor; sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea 

dependenţă; folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, astfel încât să fie încurajat şi 

evidenţiat cel mai mic progres; crearea unui climat afectiv, confortabil; centrarea învăţării pe activitatea 

practică; sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile; folosirea învăţării afective; adaptarea metodelor 

şi mijloacelor de învăţare, evaluare,etc. 

              Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească 

barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i 

ajuta pe elevi să reuşească acest lucru.    

              Pentru aceasta , şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a aborda măsuri 

practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea participării lor la 

educaţie. Putem stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autorităţile locale, părinţii şi reprezentanţii 

comunităţii.  

              Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care copiii să poată discuta cu lejeritate despre 

dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aibă curaj să ceară ajutor.  Într-o abordare incluzivă toţi copiii 

trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie valorificate calităţile, pornind de la premisa că 

fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 

Aceşti copii nu sunt speciali în sine. Ei au nevoie doar de o abordare personalizată în ceea ce 

priveşte demersurile pe care le întreprindem în educaţia lor.  Educaţia incluzivă (după definiţia dată de 

UNESCO) este un mod de educaţie adaptat şi individualizat în funcţie de nevoile tuturor copiilor în 

cadrul grupurilor şi claselor echivalente ca vârstă, în care se regăsesc copii cu nevoi, capacităţi şi nivele 

de competenţă foarte diferite.  

              Prin educaţia incluzivă este oferit suport - în cadrul şcolilor de masă şi al claselor normale - 

copiilor cu dificultăţi de învăţare, indiferent de originea lor socială sau de tulburările pe care le prezintă, 

acceptaţi alături de colegii lor "normali". Educaţia trebuie înţeleasă ca un proces pe tot parcursul vieţii, 

ea nu este doar responsabilitatea educatorilor, ci şi a familiei şi a comunităţii în care se naşte şi creşte 

copilul. Educaţia de calitate se transformă în autoeducaţie.  

             Când ne referim la educaţia incluzivă ne ducem cu gândul la programe care asigură accesul şi 

participarea tuturor, acordând importanţă fiecărui copil în parte. Nu este suficient ca un copil să fie 

inclus într-un grup educativ; este necesar ca programul să se schimbe, astfel încât fiecare copil să fie 

bine primit. De aceea nu putem vorbi despre o grupă de copii că este „incluzivă”. Este o grupă cu 

practici educative incluzive, adică primeşte toţi copiii şi acordă atenţie fiecăruia, dar educaţia nu este 

incluzivă decât dacă cuprinde tot managementul, programul, practicile şi acţiunile permanente cu copiii. 

             Dacă într-o grupă din grădiniţă este integrat un copil sau mai mulţi copii cu CES, nu putem 

spune că grădiniţa este „incluzivă”, chiar dacă la acea grupă se lucreză foarte bine şi au rezultate bune. 
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Toată grădiniţa trebuie să urmărească demersul integrării tuturor copiilor. Nu este importantă doar 

activitatea cu copiii, ci şi celelalte componente ale actului integrării: colaborarea, împărtăşirea 

experienţelor între educatoare, parteneriatul cu familia şi managementul grădiniţei. 

             Educaţia incluzivă presupune ca toţi copiii să înveţe împreună. De aceea de multe ori această 

educaţie pare să fie aceeaşi cu integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale. Cele două procese nu 

sunt identice. Când un copil cu CES intră într-o grădiniţă obişnuită, el este integrat fizic şi poate fi, chiar 

social, adică să participe real la toate activităţile din cadrul acesteia. Dar pentru ca o grădiniţă să fie 

incluzivă, este nevoie ca toată instituţia să se pregătească, prin factorii educaţionali şi resursele de care 

dispune pentru a primi nu numai copilul cu CES, ci pe toţi copiii. 

            O grădiniţă incluzivă se adaptează nevoilor şi particularităţilor copiilor. Curriculum-ul este 

flexibil, deschis şi permite adaptări succesive. Nu copilul se conformează curriculum-ului, ci acesta este 

un instrument pentru a sprijini dezvoltarea copilului. Atunci când se prezintă noţiunea de educaţie 

incluzivă în grădiniţă, de multe ori ne gândim doar la copiii cu CES. Nu este suficient să ne referim doar 

la această categorie de copii, cu atât mai mult cu cât această educaţie evită orice tip de ierarhizare şi 

etichetare a copiilor. Unii copii au nevoie să fie sprijiniţi pentru că au caracteristici, particularităţi, stiluri 

de învăţare diferite faţă de cele ale celorlalţi. Uneori, fiecare copil poate avea la un moment dat anumite 

cerinţe speciale faţă de educaţie. 

            Educaţia pentru toţi la nivelul grădiniţelor înseamnă nu numai integrarea copiilor cu CES, ci 

presupune o altă abordare a pedagogiei preşcolare, o abordare incluzivă sau care porneşte de la faptul că 

fiecare copil are valoare şi este unic şi poate învăţa. Mediul incluziv presupune parteneriatul educaţional 

în care educatoarea, copiii, părinţii şi alte persoane din comunitate participă împreună la proiectarea, 

derularea şi evaluarea programelor educative. 

           Educaţia incluzivă este o educaţie de calitate, care respectă drepturile tuturor copiilor fără a 

neglija implicarea, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Acest tip de educaţie este o nevoie a 

epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca această 

educaţie să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte. 
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METODE ȘI TEHNICI DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII COPIILOR PREȘCOLARI PRIN 

ACTIVITĂȚILE PLASTICE 

 

Prof. înv. preșcolar: Pravăț Costinela Ana-Maria 

Grădinița Albinuța 

 

 Educația artistico-plastică nu este posibilă decât prin cunoașterea elementelor sale; acestea ca 

mijloc de expresie și de tehnică artistico-plastică, constituie unul dintre cele mai importante ”materiale” 

care au câștigat teren și au pătruns tot mai mult în grădiniță. 

 Prin studierea și însușirea tehnicilor artistico-plastice pe care le-am folosit, am putut oferi 

copiilor o încărcătură de cunoștințe de specialitate, plecând de la formele specifice acestor activități, 

până la exprimarea conform viziunii lor proprii. 

 Familiarizarea preșcolarilor cu tehnicile de lucru a condus la mărirea curiozității lor și a 

caracterului atractiv al activităților plastice, facilitând dobândirea unor cunoștințe privitoare la 

caracteristicile materialelor folosite, le-a creat copiilor condiții pentru un start egal în activitatea plastică, 

știut fiind faptul că, în fiecare grupă, sunt copii care lucrează mai repede și alții care se descurcă mai 

greu. 

 Astfel, fiecărui copil i-am dat posibilitatea să înțeleagă ș să aibă sentimentul propriei valori, 

sporindu-i încrederea în forțele proprii. 

 Folosind tehnicile de lucru le-am dezvoltat copiilor imaginația, fantezia, spiritul de inițiativă, 

gustul estetic, le-am oferit copiilor largi posibilități pentru a-și afirma inventivitatea, ajutându-i în 

redarea imaginilor plastice ale viziunii lor, antrenând gândirea artistică, stimulând interesul pentru aceste 

activități. 

 Pentru început, am desfășurat cu preșcolarii grupei jocuri-exerciții pentru a observa nivelul de 

cunoștințe, deprinderi, priceperi, de experiența plastică a copiilor, de utilizare a unor materiale; culori de 

apă, instrumente și accesorii specifice desenului și picturii. 

 Treptat, după ce am realizat și alte teme, am trecut la exerciții-joc de provocare a unor efecte 

plastice de către copii, prin fuzionarea la margine a unor pete de diferite culori (acuarele, tempera), 

așezate apropiat între ele pe foaia umezită, încât întinderea naturală a vopselei să conducă la amestecul 

marginilor celor două pete prin determinarea altei ”fuziuni” între alte pete de culoare (pata de roșu și 

alături galben, albastru și galben, roșu și albastru, roșu și negru). 

 Deosebit de interesante s-au dovedit a fi exercițiile-joc de compunere a spațiului plastic pe care 

le-am realizat acoperind forma cu puncte spontane, prin atingerea repetată a foii de hârtie cu vârful 

pensulei sau cu bețișorul de pâslă înmuiat în vopsea fluidă, cu creioane colorate, cariocă, cretă colorată. 

Același efect l-am obținut prin stropirea cu picături de culoare căzute din vârful pensulei pe toată 

suprafața foii. 

 La fel de eficiente au fost și exercițiile de obținere a unor forme spontane din îndoirea și presarea 

foii peste o grupare de puncte, a unor picături de culoare fluidă; din amestecul realizat prin presare au 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN  ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

 

57 

 

rezultat forme simetrice, sugerând copiilor unele asemănări cu imaginea sau umbra unor obiecte, ființe 

reale. 

 Demne de amintit sunt activitățile de inițiere a copiilor în tehnica degradeurilor de culoare.  La 

realizarea acestei tehnici am folosit non-culorile: alb și negru. Prin amestecul fiecărei culori de bază 

(primare), cu cantități diferite de alb, culoarea devine mai deschisă, mai luminoasă, iar prin amestecul 

fiecărei culori de bază cu cantități diferite de negru, culorile se închid. Prin amestecul a câte două culori 

vecine în cercul cromatic, purtătoare ale unor informații afective care, în ordine, le premerg pe cele 

semantice și estetice, în care una din culori intră în cantitate mai mare, iar cealaltă în cantitate mai mică. 

 Exercițiile de obținere a nuanțelor culorilor au fost deosebit de interesante pentru copii, deoarece 

le dezvoltă, pe lângă acuitatea cromatică și simțul armoniei, deprinderile de a folosi corect unele 

procedee tehnice în scopul realizării unei armonii cromatice. 

 Tehnica de bază utilizată în realizarea temelor prezentate este tehnica umedă care constă în 

aplicarea culorii pe un suport umezit, asigurând o mai ușoară estompare și amestecare a culorilor vecine, 

fiind compatibilă cu tehnica prelucrării formelor spontane obținute prin îndoirea unui suport pe care s-au 

aplicat diferite pete de culoare. Elementele compoziționale se aplică prin suprapunere pe spațiul-fond și 

se realizează astfel un anumit grad de omogenitate cromatică, deoarece fiecare din culorile aplicate 

fuzionează cu nuanța suportului. 

 O altă tehnică la fel de eficiență prin care am obținut rezultate deosebite în cadrul experimentului 

este tehnica uscată, unde copiii au aplicat culoarea pe un suport uscat. Ca materiale de lucru am folosit: 

acuarele, guașe, tempera. Copiii au preparat separat culorile dorite. În cazul acuarelei s-a lucrat fără alb, 

nuanțele obținându-se prin amestecul cu mai multă sau mai puțină apă, iar, pentru petele albe din 

compoziție, s-a lăsat hârtia neacoperită cu pată de culoare. În cazul temperei, materialul fiind compact și 

opac și acoperind complet suportul, s-a folosit albul, atât în lumini, cât și în obținerea nuanțelor. 

 Guașa nu folosește albul decât numai la lumini, restul nuanțelor obținându-se ca la acuarelă, prin 

subțierea tonurilor cu apă. Lucrările în tehnica uscată le-am realizat fie direct din pensulă, fie conturând 

mai întâi desenul cu creionul și colorând ulterior formele obținute. 

 Prin așternerea culorilor pe suportul uscat am obținut pete cu margini precise, iar ca metode am 

folosit explicația, demonstrația, conversația, însoțite de observarea unor desene realizate de copii sau a 

unor reproduceri după opere de artă în care s-a folosit această tehnică. 

 Tehnica umedă și tehnica uscată au fost principalele căi de lucru pe care le-am folosit în 

activitățile artistico-plastice și au stat la baza tuturor celorlalte tehnici de lucru. Cu ajutorul lor, am putut 

elucida majoritatea problemelor legate de limbajul plastic, motiv pentru care ele au ocupat spații 

considerabile în activitățile desfășurate cu copiii. 
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Metode inovative de predare-învățare-evaluare în educația timpurie 

 

Prof. înv. preșcolar: Manole Tudorița  

Grădinița Albinuța 

 

 Pentru creșterea calității procesului instructiv-educativ din grădiniță, trebuie perfecționate 

metodele tradiționale, dar și introducerea unor metode și procedee educative. Stilul didactic ce trebuie 

adoptat este în funcție de personalitatea copiilor. 

 Proiectarea unui demers didactic, diferit de cel tradițional dă posibilitatea fiecărei educatoare să-

și valorifice propria experiență prin utilizarea unor metode moderne într-o abordare interdisciplinară. 

 Două dintre metodele experimentate de profesori sunt: metoda covorului povestitor și metoda 

șorțului povestitor. 

 Utilizând metode inovative, educatoarele își propun o implicare activă și creativă a copiilor 

pentru stimularea gândirii productive, a gândirii divergente și laterale, libertatea de exprimare a 

cunoștințelor, a gândurilor, a faptelor. 

 Povestirea este o metodă de învățământ ce poate fi folosită cu foarte mare succes în învățământul 

preșcolar, care constă în expunerea orală, vie, plastică, sub formă de narațiune sau descriere prin 

intermediul căreia sunt înfățișate fapte, evenimente, întâmplări îndepărtate în fenomene ale naturii, 

spațiu și timp, etc. pe care copiii nu le pot înțelege altfel. Activitatea de povestire este una dintre 

activitățile de educare a limbajului cele mai plăcute copiilor, deoarece satisface nevoia de cunoaștere și 

de afectivitate, stimulează imaginația și oferă cadrul adecvat de exersare a capacității de comunicare. 

 Covorul povestitor, covorul cu povești, povestea din covor, sacul cu povești sau trăistuța cu 

povești, cum mai denumim această manieră de a povesti, este un suport la carte ca și mini-teatrul, 

păpușile de deget sau păpușile, care îi induce copilului plăcerea de a citi, conștientizându-l că acea 

poveste pe care el o ascultă, se găsește între coperțile acelei cărți care se află alături de covor. De obicei, 

cartea, covorul și personajele din poveste se găsesc într-un sac, care de această dată este adus de doamna 

educatoare și nu de Moș Crăciun și este plin cu povești și nu de cadouri. Începutul tradițional al poveștii 

cu ”A fost odată ca niciodată” se transformă în ”Și când covorul s-a desfăcut/Povestea a și început!” sau 

”Covorul derulează/Și povestea demarează”, iar finalul ”Și am încălecat pe-o șa și v-am spus povestea 

așa” devine ”Și când povestea s-a terminat,/Covorul l-am și rulat.” 

 Șorțul povestitor este o metodă inovativă de predare folosită în grădinițe, prin care copiii sunt 

implicați activ și creativ în povești. Șorțul este confecționat din materialul textil, iar toate elementele și 

personajele sunt din fetru, personalizate pentru fiecare poveste în parte, cu detalii specifice acțiunii din 

acea poveste; elementele fixe sunt cusute, iar personajele sunt marionete de degete. 

 În societatea actuală, are loc un proces dinamic care obligă toate categoriile sociale să țină pasul 

cu evoluția societății și implicit a educației. Și în învățământ au avut loc transformări rapide. 

Educatoarea apelează la o întreagă serie de instrumente pentru a ușura și accelera asimilarea și 

aplicabilitatea informațiilor. 
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  Procesul educațional în contextul digitalizării 

Andrei Mirela  

Prof.Ȋnv.Primar Liceul Teoretic „Al.Vlahuţă”Bucureşti 

Criza generată de pandemia de COVID-19 în întreaga lume a accelerat digitalizarea în multe domenii de 

activitate, inclusiv în învățământ, transformând un proces pe care unii îl consideraseră până recent drept 

un deziderat de lux, într-un imperativ imediat general valabil.  

I. PROVOCĂRI ALE DIGITALIZĂRII 

În prezent, este din ce în ce mai evident impactul transformării digitale asupra societății și a pieței 

muncii, precum și asupra sistemelor de educație . Din această perspectivă, transformarea digitală în 

educație este determinată de progresele în materie de conectivitate, utilizarea pe scară largă a 

dispozitivelor și a aplicațiilor digitale, nevoia de flexibilitate individuală și cererea acută de competențe 

digitale. 

Experiența actuală  a reconfigurat practicile educaționale de la interacțiunea „față-în-față” la mediul 

online, aspect care a generat o serie de reflecții care au pus în centrul atenției faptul că predarea, 

învățarea și tehnologia emergentă nu mai pot fi considerate disparat, ci conturează, holistic, viitorul 

educației digitale. 

Acest aspect a evidențiat rolul educației digitale ca obiectiv-cheie pentru predarea-învățarea-evaluarea 

de înaltă calitate, accesibilă și favorabilă incluziunii, precum și necesitatea unei abordări strategice 

privind dobândirea competențelor digitale pe tot parcursul vieții, pentru toți actorii implicați. 

În această perioadă, „predarea-învățarea” s-a mutat preponderent în mediul online, iar provocările cu 

care s-au confruntat școlile din România au fost legate de: 

▪ Lipsa de predictibilitate; 

▪ O rețea școlară eterogenă, cu un puternic decalaj digital între unitățile de învățământ; 

▪ Competențe digitale insuficient dezvoltate pentru organizarea eficientă a procesului didactic în 

mediul online;  

▪ Acces redus la tehnologie și conectivitate redusă la internet; 

▪ Posibilitățile reduse ale familiilor în a acorda sprijin beneficiarilor educației, copiii, pentru 

participare la lecții online. 
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După un an de experiență online, în vederea îmbunătățirii acestei forme de învățământ se impun 

următoarele priorități: 

1. Accesibilitate - asigurarea infrastructurii digitale și a tehnologiilor emergente pentru acces la o 

educație incluzivă și de calitate; 

2. Conectivitate – dezvoltarea competențelor digitale pentru tranziția digitală către o societate 

competitivă, centrată pe dezvoltare durabilă, echitate socială și reziliență; alfabetizarea 

digitală și combaterea dezinformării; utilizarea resurselor educaționale deschise; 

3. Comunitate – consultarea și implicarea actorilor implicați în actul educației; 

4. Ecosistem educațional digital – crearea unui mediu educațional digital de înaltă performanță 

respectând etica digitală, protecția datelor personale, securitatea cibernetică, analiza datelor ș.a.; 

5. Inovare – utilizarea tuturor resurselor și a tehnologiilor digitale /emergente, stimularea 

creativității și a spiritului antreprenorial; 

6. Sustenabilitate – asigurarea predictibilității pe termen mediu și lung, prin cooperare inter-

sectorială, pentru educație de calitate și o economie verde și digitală. 

 

2. INSTUIREA ONLINE, O NOUĂ PARADIGMĂ A EDUCAȚIEI? 

Instruirea online reprezintă o nouă tehnologie didactică superioară, afirmată în ultimele decenii, ca 

produs al societății informaționale, bazată pe cunoaștere. Nu constituie, însă, o nouă paradigmă 

a pedagogiei, știință socio-umană specializată în studiul educației ,  instruirii și proiectării curriculare a 

educației și a instruirii. În această perspectivă, poate contribui efectiv la îndeplinirea unei cerințe 

normative superioare (axiomatică), pe care o implică proiectarea curriculară a educației și a instruirii, la 

toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ.” (Sorin Cristea, Instuirea online, o nouă 

paradigmă a educației?) 

 Avem în vedere centrarea oricărei activități asupra finalităților educației (ideal, scopuri generale / 

strategice; obiective generale, specifice și concrete) construite la nivelul interdependenței dintre cerințele 

față de educație și educat: 

a) psihologice, exprimate în termeni de competențe generale și specifice, cognitive și 

noncognitive, care susțin formarea-dezvoltarea permanentă a elevului în perspectiva 

învățării / autoînvățării eficiente pe tot parcursul vieții; 

b)  sociale, exprimate în termeni de conținuturi de bază, validate de societate, integrate în 

planul de învățământ (care include ariile curriculare și disciplinele de învățământ de bază 

/ esențiale) și în programele școlare (care includ cunoștințe teoretice și aplicative de bază 

/ esențiale), construite pedagogic în acord cu particularitățile fiecărei trepte de învățământ 

și ale fiecărei vârste psihologice și școlare. 
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3. BUNE PRACTICI ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINE 

Peste noapte, profesorii s-au văzut nevoiți să se adapteze învățământului online, îmbunătățindu-și 

competențele digitale. 

Performanțele profesorilor în domeniul digital au fost îmbunătățite prin studiu individual sau prin 

cursuri. Cele mai folosite platforme au fost Google Classroom și Microsoft Teams. În mare parte 

asemănătoare, platformele i-au speriat la început pe mulți profesori, pentru ca apoi să își dea seama că 

sunt accesibile, ușor de folosit. 

În ceea ce privește fazele procesului de învățământ, acestea au rămas în predarea online, aceleași ca în 

predarea clasică: proiectare, implementare, evaluare. Faza de proiectare didactică este mult mai 

laborioasă în cazul învățământului online. Dacă în cazul învățământuui cu prezență fizică la școală, 

profesorul poate “jongla” mai ușor cu elevii, poate să îi scoată la tablă, le poate corecta pe loc greșelile , 

poate improviza, în cazul învățământului online, lucrurile stau cu totul altfel. Profesorul trebuie să 

proiecteze cu exactitate fiecare moment al lecției, stabilind ce materiale va folosi( imagini, audio, video), 

ce aplicații, cum va realiza evaluarea.  

Utilizarea tehnologiei la clasă în diferite forme cât mai utile și atractive pentru procesul de învățare al 

elevilor se realizează prin diferite aplicații. Printre cele folosite de noi, enumerăm Padlet, Quizizz, 

Openboard, Jigsaw puzzle si Wordwall. 

De un real folos au fost manualele digitale, posibilitatea partajării de documente, imagini, hărți, filme, 

experimente virtuale. De asemenea, elevii au fost activizați în lucrul pe echipe, în rezolvarea testelor de 

evaluare online. 

CONCLUZIE 

Predarea și învățarea online sunt relativ noi. Abordarea se extinde în ultimii ani ca opțiune înşcolile din 

ȋntreaga lume, iar contextul pandemic a impus acest lucru la toate nivelurile de ȋnvăţământ. 

Cursurile online sunt cel mai bine predate atunci când sunt concepute pentru a profita deoportunitățile de 

învățare oferite de tehnologiile online. De asemenea , trebuie avut ȋn vedere că, ȋn epoca modernă, 

educaţia pe tot parcursul vieţii devine un imperativ social şi educaţia online răspunde din plin acestui 

aspect. Este clar că învățarea online va continua să se dezvolte ȋn şcoli, ceea ce va permite 

noioportunități educaționale pentru elevi şi studenţi, impunând profesorilor și autorităților educaționale 

să continue să dezvolte practicile pedagogice pentru a asigura ca aceste tehnologii să fie utilizate în cele 

mai sigure și benefice moduri pentru elevi şi studenți. 
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Crearea unui site atractiv pentru firma de exercițiu – metodă de comunicare și promovare 

Prof. Șchiop Alina 

Colegiul Economic „Iulian Pop”, Cluj-Napoca 

 

 Firma de exercițiu reprezintă o metodă interactivă de învățare în cadrul colegiilor economice și 

nu numai, pentru aplicarea în mod practic a  informațiilor teoretice predate în cadrul modulelor de 

specialitate economice, fiind o concepție modernă a procesului de predare – învățare – evaluare. Cu alte 

cuvinte, elevii ciclului superior al liceului simulează activitatea unei firme reale sub îndrumarea unui 

profesor coordonator. 

 Fiecare dintre firmele de exercițiu active pe platforma ROCT (Centrala firmelor de exercițiu din 

România, http://www.roct.ro/firme-de-exercitiu/concept/) au un anumit obiect de activitate, au o 

organizare internă pe departamente și un manager ales din rândul echipei de elevi.  

 Activitatea unei firme de exercițiu este complexă, având aplicabilitate atât în domenii ca 

management, resurse umane, contabilitate, vânzări cât și în marketing. Pentru o bună promovare și 

comunicare cu partenerii de afaceri virtuale, majoritatea firmelor de exercițiu de renume și cu un istoric, 

și-au creat pagini web unde își prezintă activitatea, oferta, cât și rezultatele la diverse concursuri și 

târguri ale firmelor de exercițiu. 

 Un bun exemplu în acest sens îl reprezintă pagina web a firmei de exercițiu Good Life SRL, 

activă în cadrul Colegiului Economic „Iulian Pop” din Cluj-Napoca. Obiectul de activitate al acestei 

firme este  „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”. Elevii din clasa a XI-a și a XII-a, în decursul a 

patru generații, au creat și completat informații diverse pe acest site, fiind principala modalitate de 

promovare a ofertei hotelului. 

 Imagine 1 - Pagina principală a site-ului 

 
 Site-ul F.E. Good Life SRL este realizat pe o platformă de creat site-uri, respectiv Webnode. 

Este foarte ușor de folosit chiar și de neprofesioniști în design web. Având la dispoziție varianta gratuită 

a serviciului, elevii s-au organizat într-o echipă de lucru și au creat site-ul boutique hotelului virtual 

Good Life. De curând CCD Cluj a organizat un curs de formare pentru bibliotecari și profesori care au 

http://www.roct.ro/firme-de-exercitiu/concept/
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dorit să afle cum se poate creea un site pentru Centrul de documentare din școala lor, fiind instruiți în 

utilizarea platformei Webnode.  

 Elevii au fost captați încă de la început de munca acestui site. Au adunat informații, le-au 

structurat și organizat pe categorii și subcategorii și a rezultat următoarea structură, adecvată activității 

firmei de exercițiu: „Acasă”, „Servicii”, „Tarife”, „Premii”, „Imagini”, „Blog”, „Despre”, „Contact” și 

varianta în limba engleză a site-ului (care este în lucru și care se adresează partenerilor străini de afaceri 

virtuale – conceptul de firmă de exercițiu fiind aplicat la nivel internațional). 

 Pe prima pagină au adăugat informații legate despre ce înseamnă conceptul de firmă de exercițiu, 

spoturi publicitare ale firmei, ultimul certificat „Marca de calitate” acordat de ROCT, materialele 

promoționale cu care firma participă la târguri, concursuri cu care lucrează în tranzacțiile efectuate cu 

alte firme de exercițiu (flayer, carte de vizită, catalog, bannere și altele.) precum și alte elemente 

atractive care să determine vizitatorii la vizualizări online (https://boutiquehotel-goodlife.webnode.ro/). 

Imagine 2 – Joc de numere pe pagina principală/ Imagine 3 – Blog cu articole ale elevilor 

 
 În celelalte secțiuni sunt prezentate serviciile hoteliere cu care tranzacționează elevii, precum și 

tarifele acestora. De asemenea, fotografiile postate în secțiunea „Imagini” reflectă atât activitatea la ore 

cât și cea reprezentativă de la târgurile de profil. O secțiune foarte interesantă este cea de „Blog”, unde 

elevii firmei de exercițiu „Good Life” scriu periodic diverse articole interesante despre activitatea lor ca 

membri ai acestei echipe.  

 Avantajele creări acestui site sunt nenumărate, elevii fiind implicați în organizarea și lansarea lui, 

actualizarea informațiilor, participarea demnă la concursuri unde există evaluarea site-urilor firmelor de 

exercițiu, precum și realizarea istoricului activității firmei care acordă un prestigiu permanent și 

sugerează partenerilor încredere pentru colaborări corecte, actuale și viitoare. 

 „Aș reveni cu plăcere în firma de exercițiu din mai multe motive. Pe de-o parte, activitățile pe 

care le pune la dispoziție o astfel de firmă. Pe de altă parte, munca în echipă cu colegii tăi.” – elev 

Claudiu Chiorean – manager F.E. Good Life SRL în perioada 2017/2019. 

 

  

 

 

 

https://boutiquehotel-goodlife.webnode.ro/
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EDUCAŢIA RELIGIOASĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL  

PREPRIMAR, PRIMAR ŞI GIMNAZIAL 

 

„A căuta sensul existenţei înseamnă  
a-L căuta pe Dumnezeu” 

prof. Laura Stroescu 
Școala Gimnazială nr. 10 

Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea 

 

Educaţia este un proces evolutiv şi complex desfăşurat pe parcursul mai multor etape şi vizând o 

anume finalitate, finalitate care are în vedere formarea şi dezvoltarea însuşirilor intelectuale, morale şi 

fizice ale copiilor şi ale tineretului, ale oamenilor şi ale societăţii. 

De-a lungul secolelor, educaţia a fost strâns legată de religie. În Antichitate, în Orient, şcolile 

funcţionau în general pe lângă temple. În Occident, mănăstirile erau centre de cultură pe lângă care 

funcţionau şcoli, atât pentru viitorii clerici (şcoala interioară), cât şi pentru laici (şcoala exterioară). În 

ţara noastră încă din sec. al XI-lea existau şcoli pentru pregătirea preoţilor pe lângă mănăstiri şi centre 

episcopale, cu predare în limba latină, greacă şi slavă. 

Despre sensul şi importanţa educaţiei religioase, vorbeşte şi filosoful culturii şi esteticianul 

Tudor Vianu care, scriind despre interacţiunea valorilor preciza că, dacă toate celelalte domenii au o 

valoare integrativă, religia se constituie ca o valoare ce dă sens integrator celorlalte direcţii ale 

cunoaşterii. 

Cercetările în domeniul psihologiei copilului ne arată că educaţia moral-religioasă este posibilă 

de la cea mai fragedă vârstă, iar preşcolarii cu trăsăturile de voinţă şi caracter în formare sunt receptivi la 

influenţele exercitate asupra lor. 

Dacă educaţia morală reprezintă acea latură a procesului de pregătire a copilului pentru viaţa care 

are în vedere cunoaşterea, înţelegerea şi practicarea binelui în viaţa socială şi adaptarea la viaţa 

comunităţii, educaţia religioasă trebuie privită într-o strânsă legătură cu educaţia morală acordându-i 

fundament divin.  Educaţia  moral-religioasă  trebuie să înceapă încă din primii ani de viaţă în familie.  

Apoi se continuă potrivit nivelului de înţelegere  a copilului pentru  a se forma în sufletul acestuia 

impresii, deprinderi de conduită şi sentimente cu ajutorul cărora să devină o adevărată persoană deschisă 

comuniunii cu Dumnezeu şi cu semenii. 

Religia este baza vieţii sociale, deoarece: 

1. Ea este principiul constitutiv al familiei şi al statului; 

2. Religia dă naştere şi avânt culturii: literatura, artele şi ştiinţele au luat naştere din religie şi sub 

ocrotirea ei; 

3. Religia apropie pe oameni unii de alţii şi cimentează solidaritatea socială. 

 Educaţia este posibilă în toate perioadele vieţii omeneşti, de asemenea educaţia religioasă este 

posibilă în vârsta copilăriei deoarece însuşi sufletul copilului are în interiorul său cele necesare pentru 

aceasta. Sufletul copilului poate fi întărit ca o cetate; simţurile sunt porţile acestei cetăţi sau întăriturile 
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lui. Se poate spune că sufletul cel mai propice pentru educaţie este sufletul curat al copilului. Educaţia 

religioasă creştină este posibilă numai dacă Hristos însuşi este primit în sufletul omului şi dacă acest 

suflet lucrează împreună cu Hristos la desăvârşirea sa. 

 Educaţia religioasă şi catehizarea presupun o introducere a subiectului în marile mistere, 

facilitând întâlnirea şi înţelegerea religiei şi tradiţiei creştine. Experienţa religioasă îl face pe om să 

înţeleagă şi să acţioneze mai bine, îl invită la reflexie, îl luminează interior.  Ea are drept obiectiv 

cultivarea şi dezvoltarea religiozităţii la individul copil sau adult. Esenţa religiei constă în fenomenul de 

credinţă.  Religiozitatea este o stare psihică derivată din credinţa într-un principiu suprem, etern şi 

imuabil. Educaţia religioasă creştină, de pildă, are ca proiect formarea şi desăvârşirea profilului moral-

religios, întruparea la nivelul uman a unor virtuţi, într-un fel  “îndumnezeirea” omului, în măsura  

“coborârii” acestui atribut la dimensiunea şi condiţia umanului.  

 Din încercările de a surprinde specificul educaţiei religioase, se pot extrage următoarele 

trăsături  ale educaţiei religioase: 

1. Doar omul poate fi educat în perspectivă religioasă; această latură formativă,  ca şi educaţia în 

general,  nu poate fi apanajul lumii subumane; 

2. Educaţia religioasă presupune, în afară de om, prezenţa dimensiunii transcendente, a unui factor 

informat mai presus de om şi de lume; 

3. Educaţia religioasă nu se realizează de la sine, instantaneu, ci presupune o intervenţie exterioară 

conştientă, o serie de tactici procedurale şi metodologice, deliberate, dimensionate de factorii 

care înfăptuiesc  o atare educaţie; 

4. Intenţionalitatea acestei laturi a educaţiei este imprimată şi de prezenţa unui scop, a unui proiect 

al devenirii personalităţii umane în perspectiva unei valori ce merită să fie încorporate de 

individul  copil  sau  adult. 

Formarea conştiinţei religioase comportă trecerea prin anumite stadii, intervale de timp în care 

chestiunile fundamentale ale omului sunt percepute şi primesc rezolvări particulare. 

După unii autori, educaţia religioasă a copilului începe înainte de a se naşte, prin formarea unei 

maturităţi spirituale a părinţilor. Părinţii poartă responsabilitatea  pentru  procrearea şi aducerea copiilor 

pe lume. Copiii nu trebuie să suporte consecinţele unor acte pe care ei nu le pot controla. 

Evoluţia vieţii morale, sociale şi religioase se va realiza în funcţie de stadiile psihologice de vârstă, 

puse în evidenţă de numeroase studii de psihologie genetică. Acest adevăr este cunoscut de multă vreme, 

la el făcând referire şi Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Corinteni: “când eram copil, vorbeam ca 

un copil, simţeam ca un copil, judecam ca un copil, dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale 

copilului” (Corint. 13,11). 

1. Copilăria  - primii ani ai copilului se dovedesc a fi foarte importanţi pentru dezvoltarea ulterioară pe 

un traiect religios. Copilul este foarte permisiv la credinţa în minuni, în supranatural, în mistere. 

Copilăria este faza în care individul este dispus să adere la o concepţie deistă sau atee despre 

existenţă; ea presupune o dinamică aparte. S-au stabilit, prin cercetări concrete, anumite corelaţii 

între imaginile parentale în primii ani de viaţă ai copilului şi paternitatea divină; astfel ajungându-se 

la următoarele concluzii: 
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❑ Imaginile parentale evocă şi condiţionează în plan psihic dezvoltarea atitudinii faţă de Dumnezeu; 

❑ O dată cu maturizarea spirituală a persoanei, evocarea divinităţii prin imaginile părinţilor se purifică 

❑ Criza  religioasă este dependentă de percepţia negativă a unui părinte 

❑ Autoritatea părinţilor are ceva în comun cu autoritatea divină; de aceea exerciţiul autorităţii chibzuite 

constituie un teren favorabil pentru sădirea sentimentelor de veneraţie pentru autoritatea lui 

Dumnezeu. 

Începând cu vârsta de trei ani, sfera de cuprindere spirituală de către copil se măreşte;  aceasta 

este vârsta când se pot recepta relativ optim, dispoziţii cu caracter moral. Regula principală este ca la 

fiecare întrebare să se dea un răspuns; acea parte din adevăr care poate fi receptată corect de către copil. 

Există însă riscul ca  Dumnezeul  copilului de trei ani, să fie gândit ca un om cu atribute deosebite. În 

acest caz, sarcina educatorului de a transforma opinia copilului, a-l face să înţeleagă  transcendenţa lui 

Dumnezeu prin sublinierea atributelor nemateriale ale Lui: bunătate, frumuseţe etc., pornind de la ceea 

ce copilul vede: bunătatea mamei, frumuseţea naturii etc. Nu se va renunţa la implicarea copilului la 

actul ritualic, rugăciuni sau alte improvizaţii scenice: Sărbătoarea Crăciunului;  Naşterea Domnului;  

Săptămâna Mare;  Învierea Domnului etc.  

Un rol important în educaţia religioasă a copiilor mici o are şi familia. Multe din elementele 

comportamentului religios se formează prin “contaminare”, prin imitarea a ceea ce spun sau a ceea ce 

fac părinţii. 

1. Preadolescenţa – o dată intrat în şcoală, educaţia religioasă va căpăta noi forme de insinuare, 

realizată de personal didactic calificat în acest sens. Fără a minimaliza rolul educaţiei religioase din 

familie şi biserică, trebuie subliniat faptul că noul cadru formal de instruire şi educaţie religioasă, va 

avea un impact mai puternic asupra dezvoltării personalităţii religioase a copilului. Biserica va acţiona 

pe linia catehizării, iar şcoala pe cea a realizării educaţiei sistematice în perspectiva raportării la 

transcendenţă. La această vârstă copilul este capabil să acceadă la semnificaţiile şi valorile sacre, atât 

pentru el cât şi pentru alţii; el devine mai responsabil faţă de raportul dintre sine şi divinitate. La 

pubertate gândirea devine critică şi logică. Cei mai mulţi tineri, în această fază, intră într-o stare de 

incertitudine; nu puţini se vor orienta către o atitudine neutrală sau chiar ateistă. O atragere forţată spre 

religie în această fază, poate avea efect invers, poate fi malefică, atât pentru copilul în cauză, cât şi 

pentru ideea credinţei în sine. 

Descrierea etapelor formării conştiinţei religioase are numeroase incidenţe didactice. Ea ne ajută 

să identificăm şi să delimităm tipurile de argumente care se pretează în anumite momente ale catehizării 

şi educaţiei religioase. Trecerea de la o etapă la alta nu se face fără o anumită criză; este posibil ca la un 

moment dat copilul sau tânărul să  respingă un element al manifestării religioase. 

Prin educaţia religioasă se asigură un sens al vieţii credincioşilor, o direcţie şi un mod de a 

exista. Idealul educaţiei religioase nu poate fi decât un ideal integralist; el constă în a cultiva toate forţele 

de care dispune omul ca fiinţă psiho-fizică. 

Formarea caracterului şi a personalităţii desăvârşite reprezintă idealul prioritar al educaţiei 

religioase. Spre acest ideal se ajunge prin cunoaşterea şi interiorizarea unor valori morale, estetice şi 

intelectuale.  
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„Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără 

viaţă, dar educatorul creează un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oamenii, Se bucură şi 

Dumnezeu. 

Şi oricine poate fi dascăl, dacă nu al altora, cel puţin al său.”                                          

(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
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Rolul jocului didactic  

 

                                                           Prof. Curelaru Ancuța-Irena 

                                                           Școala Gimnazială ,, Înv. Clemența Beșchea,, Căpățânești 

 

              Jocurile didactice, în învățământul gimnazial, constituie o punte  între joc ca tip de activitate  în 

care este integrat copilul   şi activitatea specifică şcolii – învăţarea. Importanţa deosebită a jocului 

didactic pentru vârsta copilăriei este un adevăr incontestabil, având anumite caractere: 

         - un caracter universal, fiind o prezenţă evidentă în cadrul învăţării, cu rol de popularizare în 

procesul obiectiv al dezvoltării; 

         - este o realitate permanentă cu o mare mobilitate pe scara vârstelor; 

        - deţine un caracter polivalent, fiind pentru copil şi muncă, şi artă, şi realitate, şi fantezie. 

 Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral personalitatea copilului. Sub raport 

structural-psihologic orice tip de joc constituie o îmbinare a componentelor intelectuale cu cele afectiv-

motivaţionale. 

 Jocul didactic are un conţinut şi o structură bine organizată, subordonate particularităţilor de 

vârstă, sarcinii didactice, se desfăşoară după anumite reguli şi la momentul ales de profesor, sub directa 

lui supraveghere. Rol important capătă latura instructivă, elementele de distracţie nefiind decât mediator 

al stimulării capacităţii creatoare.  

 Jocul didactic imprimă activităţii didactice un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce varietate şi 

o stare bună de dispoziţie, de veselie, de bucurie, de divertisment şi de destindere, ceea ce previne 

apariţia monotoniei şi plictiselii, a oboselii. Ele sunt realizate pentru a deservi procesul instructiv –

educativ, au un conţinut bine diferenţiat pe obiectele de studiu, au ca punct de plecare noţiunile 

dobândite de elevi la momentul respectiv, iar prin sarcina dată, aceştia sunt puşi în situaţia să elaboreze 

diverse soluţii de rezolvare, diferite de cele cunoscute, potrivit capacităţilor lor individuale, accentul 

căzând nu pe rezultat, cât pe modul de obţinere al lui. 

  În jocurile didactice, sarcinile didactice trebuie să contribuie la valorificarea creatoare a 

deprinderilor şi cunoştinţelor achiziţionate, la dobândirea, prin mijloace proprii, de noi cunoştinte. 

 Jocul didactic e o eficientă metodă didactică de stimulare şi dezvoltare a motivaţiei superioare a 

elevului, exprimată prin interesul său nemijlocit faţă de sarcinile ce le are de îndeplinit sau plăcerea de a 

cunoaşte satisfacţiile pe care le are în urma eforturilor depuse în rezolvare. Jocurile didactice antrenează 

toţi elevii, acţionează favorabil şi la elevii cu situaţie mai slabă la învăţătură, crescându-le performanţele, 

căpătând încredere în capacităţile lor, siguranţă în răspunsuri, deblocând astfel potenţialul creator al 

acestora. 

 Prin joc, copilul învaţă cu plăcere, devine interesat faţă de activitatea ce se desfăşoară şi se 

găsesc bogate resurse de stimulare a creativităţii. Cei timizi devin cu timpul mai volubili, mai activi, mai 

curajoşi. Prin libertatea de gândire şi de acţiune, prin încrederea în puterile proprii, prin iniţiativă şi 

cutezanţă, jocurile didactice devin pe cât de valoroase pe atât de plăcute. În joc se dezvoltă curajul, 
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perseverenţa, dârzenia, corectitudinea, disciplina prin supunerea la regulile jocului, precum şi spiritul de 

cooperare, de viaţă în colectiv, de comportare civilizată. 

 Jocurile didactice dau posibilitatea verificării activităţii creatoare, elevii se lasă antrenaţi cu 

multă uşurinţă, participarea lor nu este formală, jocul dezvoltându-le procese psihice precum: gândirea 

logică, memoria şi imaginaţia creatoare. Folosite des în procesul de învăţământ dau posibilitatea 

cunoaşterii mai bune a copiilor. 

 În urma acestor jocuri ai revelaţia unor descoperiri care te determină să–ţi revizuieşti metodele 

de lucru cu unii elevi care, în mod obişnuit, la lecţiile curente păreau apatici, lipsiţi de interes şi care, în 

cadrul jocului, devin volubili, interesaţi, participând activ la problemele dezbătute. 

 Jocul este spontaneitate originală, este acţiune urmărită prin ea însăşi fără utilitate imediată, 

generatoare de distracţie şi de reconfortare, de sentimente de plăcere, de bucurie. 

 Încorporate în activitatea didactică, elementele de joc imprimă acesteia un caracter mai viu şi 

mai atrăgător, aduc varietate şi o stare de bună dispoziţie, de veselie şi de bucurie, de divertisment şi de 

destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei, plictiselii sau stării de oboseală. Restabilind un echilibru 

în activitatea elevilor, jocul fortifică energiile intelectuale şi fizice ale acestora, furnizează o motivaţie 

secundară dar stimulatorie, o prezenţă indispensabilă în ritmul muncii şcolare, asigură un randament 

maxim în cadrul procesului de învăţământ.  

 În organizarea jocurilor se are în vedere experienţa acumulată de copii în constituirea unor 

mulţimi formate din obiectele din lumea înconjurătoare. 

 În cadrul jocului intervine şi procesul invers: pornind de la o situaţie descrisă verbal, acţionând 

asupra obiectelor vizate, se reconstituie imaginea corespunzătoare. În acest fel, copiii se obişnuiesc să 

stabilească o legătură firească între cuvinte şi semnificaţia lor, să gândească şi să se exprime corect. Prin 

practicarea jocurilor se acumulează o serie de experienţe care permit copiilor să integreze într-un sistem 

organic obiectele şi conceptele logice. 

 Aceste jocuri se organizează în activităţi ce se desfăşoară pe plan frontal sau pe echipe individual. 

Diferenţele categoriale dintre copii exprimă, în mare, diferenţele de dezvoltare intelectuală şi 

temperamentală dintre ei şi de aici datoria morală a profesorului de a acţiona educaţional diferenţiat, de 

a individualiza educaţia în funcţie de aceşti parametri intelectivi şi temperamentali. 

 Prin intermediul jocului copiii îşi îmbogăţesc experienţa cognitivă, învaţă să manifeste o anumită 

atitudine – pozitivă sau negativă faţă de ceea ce întâlnesc, îşi educă voinţa şi, pe această bază formativă, 

îşi conturează profilul personalităţii. 

 Jocul este apreciat ca un element de bază în activitatea instructiv – educativă. În procesul de 

învăţământ jocul este conceput ca mijloc de instruire şi educare a copiilor, ca procedeu metodic de 

realizare a sarcinilor concrete pe care şi le propune procesul de învăţământ şi, în sfârşit, ca formă de 

organizare a activităţilor de cunoaştere şi dezvoltare a capacităţii psiho–fizice pe toate planurile. 

Jocul este cel ce angajează numeroase resurse cognitive, afective, voliţionale şi pentru această raţiune 

este considerat drept cale unică de exercitare a celor mai puternice şi importante influenţe formative. 

Aici se pun bazele formării caracterului, a personalităţii copilului. Din acest punct de vedere, jocul este 

privit ca mijloc educativ, metodă de educaţie, procedeu educativ şi principiu educativ.  
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 Jocul este o metodă de predare-învăţare, fiind calea cea mai importantă de introducere a copilului 

în cunoaşterea din ce în ce mai complexă şi mai completă, să analizeze, să sintetizeze, să compare, să 

generalizeze. 

 Jocul de rol este o metodă activă de predare-învăţare, bazată pe simularea unor relaţii, contexte 

de comunicare diverse, în care elevii experimentează din multiple perspective receptarea şi emiterea 

unui mesaj. Caracterul său formativ, stimulator şi interactiv contribuie la apariţia unor deprinderi, care le 

permit acestora să înţeleagă mai bine situaţiile întâlnite în viaţa cotidiană. Avantajele sale sunt 

numeroase: activizează din punct de vedere cognitiv, afectiv, acţional; asigură problematizarea unei 

situaţii, sporind gradul de înţelegere şi participare activă; pune în evidenţă modul corect sau incorect de 

comportare în anumite contexte; este una dintre metodele eficiente de formare rapidă si corectă a 

convingerilor, atitudinilor şi comportamentelor. 

Jocul de rol este o metodă activă de predare-învăţare, bazată pe simularea unor funcţii, relaţii, activităţi, 

fenomene, sisteme etc; 

  Urmăreşte formarea comportamentului uman pornind de la simularea unei situaţii reale. 

Avantaje: 

     - activizează elevii din punct de vedere cognitiv, afectiv, acţional, punâdu-i in situaţia de a 

interacţiona; 

     - prin dramatizare, asigură problematizarea, sporind gradul de inţelegere si participare activă a 

cursanţilor; 

     - interacţiunea participanţilor asigură un autocontrol eficient al conduitelor şi achiziţiilor; 

     - pune in evidenţă modul corect sau incorect de comportare in anumite situaţii; 

     - este una dintre metodele eficiente de formare rapidă şi corectă a convingerilor, atitudinilor si 

comportamentelor.  
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Modalități de valorificare a tradițiilor și folclorului în grădiniță                                                                 

                                                                           Ureche Adela Cosmina 

                                                                            Grădinița cu Program Prelungit Sângeorz- Băi 

 

 ,,În cultură nimic nu trebuie pierdut , totul trebuie transmis şi reînoit“ Constantin Noica            

 

Cea mai mare bogăţie a omenirii sunt copiii. Ar trebui să ne gândim la valorificarea tradiţiilor 

populare şi a folclorului romanesc în rândul copiilor mici, imaginându-ni-i într-o horă a prieteniei, 

fericiţi să-şi facă cunoscut unii altora istoria şi geografia locurilor natale, cântecele, dansurile şi 

obiceiurile străbunilor noştri. 

Arta noastră populară manifestată sub toate aspectele ei prezintă o bogăţie nepreţuită de comori 

pentru toţi aceia care-şi iubesc patria şi neamul. Începând cu obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment 

important din viaţa poporului, continuând cu frumoasele costume populare îmbrăcate în aceste 

împrejurări şi terminând cu cântecele discursurile şi strigăturile, nelipsite la aceste datini, izvorul lor e 

nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le adune în mănunchi pentru a le dărui din nou cum spune 

Anton Pann:“De la lume adunate/ Şi-napoi la lume date “ 

          Cunoscând valenţele formative ale folclorului şi artei populare tradiţionale, noi, educatoarele 

avem misiunea de a iniţia copiii în comorile inestimabile ale creaţiei populare seculare. 

          Folclorul este totalitatea creaţilor şi manifestărilor artistice aparţinând culturii spirituale: literatura 

şi muzica populară, dansul popular, obiceiuri şi tradiţii populare româneşti, toate acestea încercând să la 

promovăm în rândul preşcolarilor din grădiniţa noastră prin toate activităţile desfăşurate în procesul 

instructiv educativ. 

          Cuvântul folclor înseamnă laolaltă frumuseţe,vechime şi tradiţie, bucuria de a cânta, striga şi 

dansa, împreună băieţi şi fete, tineri şi vârstnici. 

          Pregătirea copiilor pentru viaţă înseamnă educarea lor în armonie cu principiile, normele şi 

idealurile poporului român. 

Nu doar prin dans şi cântec valorificăm tradiţiile populare româneşti, ci şi prin alte activităţi 

precum: colinde, şezători, poveşti şi povestiri, proverbe, zicători, ghicitori, rime năstruşnice, numărători, 

poeme incantaţii, cântece formulă. 

Sărbătorile de iarnă cu datinile şi obiceiurile străbune, au fost şi vor rămâne prilejuri ca micii 

interpreţi populari să aducă în faţa noastră, a acelor ancoraţi în cursul tumultuos al vieţii, uităm să trăim, 

frumuseţea portului şi cântecului popular, autenticitatea colindelor şi obiceiurilor de odinioară. 

Colindele populare româneşti au multiple valenţe instructiv educative, sunt un izvor de reînoire 

morală de plenitudine, curăţenie, sfinţenie, speranţă „La nici un popor cântecele acestea nu mărturisesc 

atâta putere de transfigurare, de spiritualizare a existenţei ca la noi” – Ovidiu Papadima 

Colinde precum : "Colind de Moş Ajun", "Moş Crăciun cu plete dalbe ", "Cântec de stea ", 

"Buna dimineaţa la Moş Ajun", "Sculaţi gazde nu dormiţi", „Pluguşorul”, „Capra”, „Steaua” etc. 
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interpretate într-un cadru adecvat şi cu podoaba costumelor specifice de către cei ce,încă puri,trăiesc cu 

intensitate momentul, ne fac să ne simţim măcar atunci, mândrii că suntem români . Cultivarea dragostei 

şi a respectului pentru valorile spirituale româneşti, în speţă - muzica folclorică - familiarizarea copiilor 

cu diferite obiceiuri şi datini, afirmarea talentelor şi evaluarea rezultatelor prin spectacole şi concursuri 

muzicale, sunt obiective ce trebuie  să stea în faţa noastră ca şi educatori. 

Şezătorile constituie un mijloc complex de educaţie deoarece îi familiarizează pe copii cu unele 

elemente de folclor contribuind astfel la dezvoltarea dragostei pentru tradiţiile populare, le dezvoltă 

gustul pentru frumos, pentru armonie, le cultivă răbdarea, stăpânirea de sine, spiritul de echipă. Datinile 

şi obiceiurile populare ne reprezintă şi constituie o adevărată, „valută” a ţarii noastre, apreciată şi 

recunoscută în întreaga lume, fapt ce determină dorinţa de a cunoaşte frumuseţea şi naturaleţea 

obiceiurilor, a folclorului autentic, a portului popular şi a graiului local. De asemenea au rolul de 

cunoaştere de către copii a specificului zonei şi a frumosului din jur (culoare, forma,  sunet, nu numai 

prin cuvinte ci şi prin fapte). 

Şezătorile, după cum le arată şi denumirea în tradiţia poporului nostru, sunt reuniuni cu caracter 

cultural-educativ, la care copiii sunt antrenaţi şi fiecare participant îşi dă contribuţia cu ceea ce cunoaşte 

mai bine (o poezie, un cântec, ghicitori, interpretarea unor dansuri, dramatizarea unor povesti). 

Şezătoarea este cu atât mai reuşită cu cât fiecare copil contribuie activ la desfăşurarea programului ei. 

Şezătorile se pot organiza cu ocazia unui eveniment din viața poporului. 

Satisfacţiile obţinute de copii în realizarea diferitelor numere din programul şezătorii, ca şi 

bucuria şi celelalte emoţii comune au un efect puternic asupra vieţii de colectiv, îmbunătăţind relaţiile, 

întărind sentimente de prietenie şi ajutorul reciproc intre copii. 

Creativitatea preşcolarilor este rodnică, improvizaţiile de moment sunt deosebit de reuşite. 

Aceste şezători plac atât de mult copiilor, încât am observat ca ei au început să iniţieze jocul, "De-a 

şezătoarea",la centrul joc de rol. 

In timp ce pictează, modelează, ţes, cos, copiii cântă cântece de muncă şi acest prilej este pentru 

ei o sărbătoare dar şi un prilej de destindere. 

                         Proverbele şi zicătorile sunt un punct de referinţă în întreaga activitate şi în stabilirea 

unor linii de comportament corect. Aceste creaţii, realizate mai mult pe baza stilului figurat , folosind 

comparaţia, metafora, alegoria,elemente de versificaţie,sunt mai greu de înţeles de către preşcolarii mai 

mici, dar daca sunt folosite în cadrul lecturilor, convorbirilor după imagini, basmelor, poveştilor, 

sunt  foarte bine reţinute, pentru ca sunt înţelese de către copii. Totodată acestea cultivă frumuseţea 

morală prin transmiterea unor norme, reguli şi valori morale. Prin ironii mascate, prin buna dispoziţie pe 

care o răspândesc, acestea asigura un climat educativ adecvat, pozitiv, eficient. Sunt totodată puse în 

relaţie cu inteligenta, simulează însuşirile, creează buna dispoziţie –trăsături de personalitate. 

Astfel, la povestea  “Scufiţa Roşie” se poate spune şi proverbul: 

“Până nu păţeşti ,nu te cuminţeşti”, povestirea “Banul muncit” poate fi însoţită de proverbe ca: “Munca 

e brăţară de aur” 

De fapt, întreaga activitate desfăşurată în grădiniţă pe parcursul unei zile ,da prilejul folosirii 

proverbelor  si zicătorilor: 
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“Vorba lungă ,sărăcia omului”/“Vorba dulce mult aduce”/“Din omul bun ,bun lucru iese!” 

“Ulciorul nu merge de multe ori la apa”/“După furtuna iese şi vreme bună” 

“Leneşul mai mult aleargă, scumpul mai mult păgubeşte”/„Graba strică treaba” 

„Lupu-şi schimbă părul dar năravul ba”/„Unde nu-i cap vai de picioare”/„Fudulia e soră bună cu 

prostia”/„Gura prostului adevăr grăieşte”/„Cine aleargă după doi iepuri nu prinde niciunul” 

„Porcul nu se îngraşă în ajun”/„Capul face, capul trage”/“Cine se scoală de dimineaţă, departe 

ajunge”(pentru a corecta comportamentul copiilor care întârzie la grădiniţa),etc 

Ghicitorile circulă în mediile populare. Ele reprezintă un fel de joc colectiv numit să pună la 

încercare isteţimea şi abilitatea minţii. Implicit, ghicitorile devin o probă în riturile de iniţiere sau de 

încercare, un examen nu numai al iscusinţei, ci şi al cunoştinţelor. Deşi ca intenţie directă sunt un joc 

pur, ghicitorile nu rămân străine de stările afective ale omului, de atitudinea lui faţă de viaţă, faţă de 

lume. Folosite în activităţile cu preşcolarii, acestea dezvoltă imaginaţia şi gândirea copiilor, dar ajută şi 

la dezvoltarea şi îmbogăţirea limbajului acestora. Puşi în faţa unei situaţii, problema creată de textul 

ghicitorii „Mergi cu ea, dar roate n-are, /Nu e tren, dar şine are. /Iarna bucurii aduce, /Sus o duci, şi-n jos 

te duce/” „Cine cântă toată vara/ Prin fâneţe cu chitara?”; „Stă în apă pân' la brâu/ Şi ne trece peste râu/ 

Ghici ce e?”; „Nu e furcă, nu e fus/ Şi totuşi pe tors e pus”; „Am un copac cu patru crengi/ Una 

înverzeşte/ Una rodeşte,/ Una vestejeşte/ Şi una se usucă/ Ghici ce e?”, copiii vor scotoci în mintea lor, 

vor valorifica acele cunoştinţe dobândite în activităţile de cunoaştere a mediului înconjurător şi vor 

descoperi răspunsul. 

Poveştile şi povestirile marelui povestitor Ion Creanga sunt un mijloc prin care copiii cunosc 

satul romanesc moldovenesc, portul şi interiorul caselor moldoveneşti. Astfel, sunt folosite în activitatea 

didactică povesti de referinţă :”Capra cu trei iezi”,”Punguţa cu doi bani”,”Fata babei şi fata 

moşneagului” 

Prin povestirea cu talc “Păcală şi Tândală”,copiii şi-au dat seama ca orice lucru ce trebuie să-l 

desfăşoare le impune o anumita responsabilitate ,multă atenţie şi seriozitate în acţiuni. 

Vocabularul folcloric ce apare  în aceste poveşti  şi   trebuie lămurit şi explicat copiilor. Multe 

din cuvinte sunt arhaisme, altele sunt regionalisme ,pe care copiii este bine să le cunoască  şi să le reţină 

îmbogăţindu-si sfera de cunoaştere. 

 Folclorul copiilor are  o mare forţă plastica şi are predilecţie pentru formele “magice”, 

fantastice, ritmuri  şi rime năstruşnice , numărători folosite in diverse jocuri, care devin uneori poezii 

naive: 

  “Una, doua ,hai ca ploua/Trei ,patru ,hai la teatru/ Cinci,sase,spala vase/ Şapte ,opt, suflă în foc/ Noua, 

zece,un pahar cu apa rece….” 

Zilele săptămânii se învaţă mai uşor cu cei mici daca se folosesc poezii din folclorul copiilor: 

Luni, lunei; Marţi,morcovei; Miercuri am plecat la târg; Joi am târguit; Vineri am venit acasă; Sâmbătă 

m-am odihnit; Duminica ce-o face tata ,oi face si eu. 

Se observa ,în aceste creaţii populare ,folosirea viitorului popular”oi face”. 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN  ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

 

77 

 

Poeme-incantatii pentru Soare si Luna ,fenomene ale naturii fluturi, animale si plante ca si 

cântecul Soarelui, pot fi folosite în activitatea cu copiii, mai ales la grupele mici şi mijlocii,in momente 

propice(in perioada verii, atunci când ploua se invoca soarele): 

“Treci ploaie trecătoare /ca te-ajunge soarele/si-ti taie picioarele/cu un mai/cu un pai/din  căciula 

lui Mihai/plina cu coji de mălai/ arunca la cai” 

In activitatea din curtea grădiniţei, în plimbările în natură vara, copii pot ademeni fluturii să se aşeze 

pe  o floare: ”Fluture,fluture/Fluture,buture/Fluture pe floare/ Fluture sub soare” 

Sau  cântecul melcului, pentru ca acesta să iasă din cochilie. De obicei , copiii ,când întâlnesc vietăţi 

mărunte se aduna în jurul lor şi pot recita versuri prin care le ademenesc: “Melc,melc,codobelc…” 

 Tot în folclorul copiilor vom descoperi acele cântece –formulă, creaţii populare, majoritatea 

„produse” ale copiilor ce contribuie la dezvoltarea gândirii şi imaginaţiei preşcolarului. Copiilor le plac 

rimele. Ei se bucură să le asculte şi, de buna seamă, se vor bucura să le creeze. In acest fel, copii devin 

tot mai conştienţi de limbaj, reuşesc să-i stăpâneasca din ce în ce mai bine semnificaţiile şi ajung să se 

elibereze de constrângerile practicilor verbale şi formale sunt şi un exerciţiu de memorie, de imaginaţie. 

Preşcolarilor le place cântecul melcului,  „Melc,  melc codobelc/ Scoate coarne boureşti/ Şi le du la 

Dunăre/ Şi bea apă tulbure/ „ sau „Cântecul curcanului”,„Mai curcane/ N-ai mărgele/ Roşii ca ale mele” 

sau cântecul lunii „Lună,  lună nouă/ taie pâinea în două/ Şi ne dă şi nouă/ Ţie jumate/ Mie jumate/ Nouă 

sănătate” 

            Putem spune că folosirea folclorului şi a artei populare în activitatea preşcolarilor contribuie la 

îmbogăţirea şi extinderea orizontului cultural artistic al copiilor, în educarea sentimentelor de dragoste, 

admiraţie, mândrie, respect faţă de comorile creaţiei populare, la cultivarea trăsăturilor de personalitate 

caracteristice omului nou, de care are nevoie societatea noastră de astăzi. 
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Din bucătăria romanilor în bucătăria românilor 

 

Prof. Praporgescu Mioara 

 Şcoala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara 

Prof. Praporgescu Sergiu 

 Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva 

 

 Încă din antichitate alimentaţia depăşise stadiul de necesitate şi prepararea hranei era ridicată la 

rang de artă, dat fiind că urmărea nu doar nevoia de hrană, ci şi satisfacerea celor mai rafinate gusturi 

culinare. În funcţie de regiune şi de resursele pe care aceasta le oferea, popoarele antice au creat 

bucătării specifice, care încântă şi astăzi prin originalitate şi rafinament şi produsele acestor bucătării 

uimesc fie prin simplitate, fie prin  complexitatea lor. Bucătăria romană oferă cea mai bună cunoaştere a 

modului în care anticii tratau alimentaţia, dat fiind că ea îmbină modul tradiţional, roman, de a găti cu 

bucătăriile popoarelor integrate în lumea romană. Alimentele de bază ale romanilor erau pâinea, laptele 

şi produsele lactate, mierea, măslinele, carnea şi o mare varietate de fructe şi legume.  

În primele secole, în loc de pâine, se făcea o fiertură din grăunţe decorticate sau zdrobite (puls), 

un terci din mei sau alac, mai târziu din grâu, cu apă sau lapte. În timp, au mai introdus în compoziţie şi 

alte alimente, ca brânza, mierea sau ouă. Şi după generalizarea pâinii, terciul a rămas unul din alimentele 

de bază pentru ţărani şi pentru populaţia săracă de la oras. Prepararea şi consumul pâinii a început să se 

generalizeze, se pare, abia la începutul secolului al II-lea î. Chr. Făina de cereale era obţinută cu ajutorul 

râşniţelor de mână, mai apoi s-au dezvoltat morile puse în mişcare cu tracţiune animală, iar în epoca 

imperiului târziu au fost cunoscute şi morile de apă. 

Laptele avea un loc important în alimentația  romanilor. Era consumat laptele de oaie, capră şi 

vacă. Se folosea şi laptele muls în primele trei zile după fătare, care, prin fierbere se coagula 

(colostrum). Romanii preparau şi lapte acru, iar brânza şi caşcavalul erau cel mai important aliment 

derivat al laptelui. Untul era folosit ca medicament. 

Mierea avea întrebuinţări multiple: se mânca crudă, ca aperitiv sau desert, de obicei cu seminţe 

de mac; era folosită ca îndulcitor la pregatirea mâncărurilor, fiind folosită şi la prepararea unor băuturi 

îndulcite ca vinul (mulsum) şi apa (aqua mulsa). 

Măslinele erau un aliment de bază prin varietatea formelor în care erau consumate. De cele mai 

multe ori erau folosite conservate. Foarte interesantă era combinația de măsline și miere. 

Smochinele se mâncau ca atare sau cu pâine. Alte fructe care se consumau în mod curent erau 

merele, perele, prunele şi gutuile. Strugurii erau consumaţi proaspeţi în cantităţi mari, dar se consumau 

şi struguri cu pâine. Piersicile, caisele, cireşele au fost aclimatizate din provinciile orientale ale 

imperiului şi erau consumate doar de aristocraţie. La fel se foloseau pepenele verde şi pepenele galben. 

Fructele se conservau pentru iarnă ca rezerve alimentare. Dintre procedeele de conservare cele mai 

utilizate erau uscarea fructelor la soare, conservarea într-un lichid dulce sau în miere. În măsură mai 

mică,  fructele se conservau prin fierbere, transformându-se în pastă de fructe, ce se consuma ca un fel 

de mâncare, nu ca desert. Se mâncau şi fructele aşa-zise uscate: alune, nuci, migdale, castane. 
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Legumele eau temelia alimentaţiei romanilor. Ceapa şi usturoiul erau alimente foarte apreciate 

de săraci. Varza era consumată în variate forme, atât crudă cât şi fiartă. Romanii mai mâncau o specie de 

napi, nalbă, lăptuci, sfeclă albă, măcriş, castravete, dovleac. Dintre legumele cultivate pentru boabe 

figurează în primul rând bobul, năutul şi lintea. 

Carnea avea un rol important în alimentaţia romanilor. Dintre animalele domestice mari, romanii 

mâncau carnea de bou şi vacă. Datorită faptului că erau folosite pentru lapte şi la muncile câmpului, 

aceste animale serveau ca rezerve de carne doar în situații speciale. Carnea de vite mari se consuma şi cu 

ocazia sacrificiilor religioase. La mesele celor bogaţi se pregatea şi carne de viţel. Carnea se mânca 

fiartă sau friptă. Carnea de oaie era un aliment frecvent pentru ţărani. Cei bogați preferau carnea de miel. 

La fel, carnea de capră era consumata in mediul rural. Porcul era singurul animal domestic pe care 

romanii îl îngrăşau în vederea tăierii pentru carne. Conservarea cărnii se făcea în mai multe feluri, dar de 

obicei se săra și se usca la soare sau într-un loc închis, sub acţiunea căldurii şi mai ales a fumului. 

Păsările domestice de curte (găini, gâşte, raţe, porumbei) constituiau o importantă rezervă de 

carne. Pentru cei bogaţi au fost aduse şi alte rase de păsări: bibilica, păunul, fazanul. Dintre animalele şi 

păsările sălbatice se prindeau mistreţul, iepurele, cerbul, căprioara, capra sălbatică, porumbelul sălbatic, 

turtureaua, cocorul, sturzul. 

Peştele a căpătat un loc important în alimentatia romanilor, din cele mai vechi timpuri. Dintre 

peştii de mare erau consumaţi o mare varietate: nisetrul, ţiparul, mreana, merlanul, scrumbia, barbunul, 

calcanul, tonul. Peştii de râu erau folosiţi mai puţin: barul, nisetrul de râu, mreana de râu, ştiuca, 

nevastuica de râu, lampreta de apă dulce, somnul, racul de râu. În afară de peşti, romanii mai consumau 

şi alte vietăţi marine – crustacee, midii, moluşte, numite “fructe de mare”: racul de mare, langusta, 

ghinda de mare, sepia, stridiile. 

Specificul bucătăriei romane este dat de condimentele şi mirodeniile folosite şi mai ales de 

modul în care acestea erau combinate. Sarea ocupa primul loc între condimentele folosite de romani. 

Sarea se obţinea prin evaporarea apei de mare sau prin exploatări miniere. În bucătărie, sarea era folosită 

la prepararea saramurii, a conservelor de carne şi de măsline, la prepararea unor sorturi de vin, la 

păstrarea fluiditătii untdelemnului şi ca aliment. 

Oţetul  era un condiment cu multiple întrebuinţări în bucătărie şi în alimentaţie în general. 

Servea la stropirea salatelor şi a legumelor, care se mâncau crude, şi intra în compoziţia unui mare 

număr de sosuri. Oţetul se făcea, de obicei, în regiunile bogate în vii, din vin, dar în alte regiuni se 

obţinea din diferite fructe, ca smochine, pere, piersici. Uneori, în locul oţetului obişnuit, se preparau 

esenţe de oţet în compoziţia cărora intrau şi alte elemente ca mierea, smochinele uscate, precum şi 

numeroase mirodenii. Drojdia de vin era folosită în anumite feluri de mâncăruri pentru a le da un gust 

mai picant şi în compoziţia unor sosuri, mai ales drojdia de vinuri aromate. 

Condiment frecvent era, începand cu sec. I î. Chr., un sos marinat de pește (garum) făcut din 

bucăţi de peşte tocat şi cu sare multă. Se întrebuinţa garum aproape în toate sosurile, pe lângă fripturi şi 

în budincile de fructe. Era nelipsit în general din orice bucătărie care avea pretenţii de a fi mai rafinată. 

Mirodeniile sau plantele aromate erau folosite de romani din cele mai vechi timpuri, natura 

alimentaţiei impunând dresul mâncărurilor cu diferite “ierburi”. Printre acestea amintim ceapa 
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(proaspătă sau uscată), arpagicul, prazul, boabe de mirt, boabele şi frunzele de mărar, boabele de anason, 

chimen, coriandru, de muştar, frunzele de busuioc, menta, ţelina, măghiran, pătrunjel, flori de şofran, de 

nalbă etc. Erau conservate fie prin uscare, fie în oţet sau saramură pentru a fi folosite în toate 

anotimpurile. 

Sub influenta greacă şi odată cu dezvoltarea artei culinare, romanii au început să importe o serie 

de mirodenii din Orient. Cea mai veche plantă aromată pare sa fi fost silphium, care creştea în Cirenaica. 

Începând cu sec. I d.Chr. se pare că această plantă a dispărut şi a fost înlocuită cu o plantă asemănătoare 

ca aromă, adusă din Persia (laser Parthicum). Piperul a fost importat mai târziu, dar întrebuinţarea lui s-

a răspândit repede. Mai pot fi enumerate mirodenii de uz curent ca scorţişoara şi nardul de India. 

Băuturile completau armonios alimentaţia romanilor. Cea mai obişnuită băutură era apa 

naturală. Romanii cunoşteau şi proprietăţile terapeutice ale multor ape minerale, dar acestea se 

consumau doar la faţa locului. 

Vinurile de calitate superioară erau destinate consumului celor care puteau face faţă preţurilor 

ridicate, dar se producea şi vin de proastă calitate, destinat a fi consumat de către cei săraci şi de către 

sclavi. Astfel, după o primă stoarcere, tescovina din teasc era fărâmiţată şi pusă într-o cantitate de apă, 

pusă din nou în teasc şi stoarsă. Dintr-un amestec de must, oţet, apă dulce şi apă de mare, se obţinea un 

vin ce era dat sclavilor pe timpul iernii, când nu aveau prea mult de lucru. Vinul era distribuit sclavilor 

deoarece romanii erau convinşi că prin aceasta menţineau şi chiar sporeau capacitatea lor de muncă. 

Dupa unele informații, romanii ar fi avut voie să bea vin numai după împlinirea vârstei de 30 de ani, iar 

femeilor le era interzis. Există însă alte surse, după care femeilor le era îngăduit să bea anumite vinuri 

nefermentate, vinuri îndulcite cu miere sau must fiert. 

În afară de vinurile naturale fermentate mai existau şi alte varietăţi de băuturi nefermentate, 

preparate din struguri, la obţinerea cărora se întrebuinţau diferite procedee. Pentru păstrarea vinului 

dulce (vinum dulce) se lua mustul, se punea în vase închise care se ţineau apoi în apa rece a unei fântâni 

timp de 30 de zile. Vin dulce se obţinea şi prin stoarcerea boabelor de struguri lăsate să se stafidească pe 

viţă sau uscate la soare după ce au fost culese (passum). Un alt procedeu de preparare a vinului dulce 

consta în fierberea mustului. Vin dulce se mai obținea şi din amestecul unui vin obişnuit, natural, cu o 

anumită cantitate de miere. Pentru acest vin, numit mulsum, se foloseau cele mai bune vinuri şi mierea 

de cea mai buna calitate, fiind servit la ospeţe, mai ales la gustare. 

Se cunoşteau şi numeroase băuturi rezultate din macerarea în must a unor substanţe, de obicei 

vegetale, obţinându-se aşa-zisele “vinuri artificiale”, servite ca aperitiv: vin de trandafir (rosatum), vin 

de viorele (violatium), de absint (absinthiatum) etc. De mare trecere se bucurau vinurile condimentate cu 

piper, care aveau preţuri mai ridicate. În aceste vinuri se puneau, în proporţii precis stabilite, cantităţi de 

miere, alte condimente şi substanţe aromate. În afară de acestea, romanii dădeau vinurilor arome cât mai 

excentrice, prin infuzarea lor cu diferite substanţe vegetale, frunze de plante, fructe sau răşini de arbori. 

În lumea romană se cunoşteau şi vinuri preparate din sucul anumitor fructe, care fermenta. Cele 

mai cunoscute sunt cele de pere (piracium), de gutui (cydoneum), de rodii, de coarne, de scoruşe etc. O 

băutură acidulată şi răcoritoare (posca) era preparată din oţet şi apă, fiind răspândită în mediile sărace 

ale societăţii şi în rândul soldaţilor. Se mai cunoştea şi consuma o băutură pe bază de miere, miedul 
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(aqua mulsa sau mulsa), preparată din miere şi apă în proporţie de 1:2. Băutura obţinută putea fi 

consumată proaspătă, când era dulce, sau după ce era lăsată să fermenteze, având astfel o anumită 

cantitate de alcool, cu alte cuvinte „căpăta gust de vin”. 

Doar în bucătăriile aristocraţilor apar frecvent combinaţii sofisticate, dar, în general, romanii 

aveau o alimentaţie simplă şi echilibrată, oferind organismului produsele necesare unui trai sănătos. 

Mesele principale ale romanilor erau ientaculum (masa de dimineaţă, după răsăritul soarelui), prandium 

(o gustare cu hrană rece) şi cena (masa de seară, masa cea mai copioasă). Aşadar, chiar dacă cina 

consistentă poate fi considerată un pericol pentru un stil de viaţă sănătos,  din punct de vedere al 

alimentelor consumate bucătăria romană este una echilibrată şi poate fi o alternativă la obiceiurile 

alimentare din prezent.  
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FUNCȚIILE MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL 

 

Prof. Ghercă Lidia 

 Școala Gimnazială Răchiteni-Structura Izvoarele, Izvoarele, Iași 

 

           Funcțiile managementului se structurează și se identifică pornind de la ciclicitatea procesului 

managerial, care începe cu definirea scopului, continuă cu stabilirea sarcinilor și se termină cu 

îndeplinirea lor. 

           Stabilirea funcțiilor managementului educational în raport cu specificul educației și instituției 

școlare permit clasificarea lor astfel: 

1) Previziunea  (planificarea)   reprezintă  ansamblul  actiunilor  și  deciziilor  prin care se   

stabilesc  obiectivele  fundamentale,  componentele  sale,  resursele  ce  trebuie  mobilizate  si 

modalitățile de realizare ale acestora. Planificarea se referă la „procesele globale și  specifice prin care  

sunt determinate obiectivele scolii, componentele  politicilor educaționale, resursele, strategiile de 

orientare pentru managerii educaționali și evaluarea realizării obiectivelor proiectate la nivelul intregii 

oraganizatii scolare”. Ioan Boboc identifică mai multe subetape ale planificării: analiza planurilor 

educaționale manageriale anterioare, diagnoza stării existente, controlul organizării planurilor, evaluarea 

și feedback-ul. 

În raport cu “orizontul” perioadei  la care se referă previziunea, putem distingem trei tipuri de 

activitati previzionale: 

a) Prognoza – este previziunea pe termen lung (10 ani), ce se caracterizează în studii de prognoza, pe 

baza cărora se adopta deciziile strategice la nivel ierarhic superior. Ea are un caracter orientativ și un 

grad mare de generalizare, urmărind sesizarea unor caracteristici de evolutie ale fenomenelor socio-

educaționale. 

b) Planificarea – desemnează previziunea pe termene medii și scurte (de la câtiva ani până la un 

semestru sau chiar mai puțin), al cărei produs este planul. Structura planului cuprinde: obiective, 

activități, responsabilități, termene, modalități de control și evaluare. 

c) Programarea, care se referă la perioade foarte scurte (decadă, săptămână), descriind foarte amănunțit 

actiunile ce vor fi intreprinse, precum și mijloacele și resursele utilizate pentru realizarea planului. 

           Previziunea (planificarea) trebuie privită în strânsă interdependență de celelalte funcții ale 

managementului, succesul ei depinzând de implementarea, organizarea și evaluarea optimă a procesului 

managerial din clasa de elevi. 

           2)  Organizarea, ca funcție a managementului, desemnează ansamblul acțiunilor prin care se 

asigura continutul instrumental al planificării (organon=instrument; a organiza= a creea instrumente – în 

lb. greaca), precum și utilizarea rațională și eficientă a resurselor procesului educațional (umane, 

materiale, didactice, financiare și informaționale). Organizarea are drept scop funcționarea optimă a 

procesului instructiv-educativ și a instituției școlare în ansamblu. Ea se aplică în trei domenii distincte: 

- organizarea activităților didactice și a funcțiilor de conducere; 

- organizarea admnistrativă și stilul de organizare în luarea deciziilor; 
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- munca în echipă. 

           Organizarea  intervine  mai  ales  atunci  când  activitatea  nu  se  poate  desfășura  potrivit 

regulamentelor de organizare și funcționare, având un caracter inedit. 

           3) Motivarea – antrenarea se realizează prin comanda și prin motivare și constă în capacitatea 

managerului de a-i convinge, de a transmite o anumita concepție, de a-i determina pe subordonați să 

participe activ, responsabil și creator la îndeplinirea sarcinilor ce le revin. 

Motivarea reprezintă fundamentul antrenării, interesele personale ale membrilor interferând cu 

cele ale organizatiei, aceștia fiind astfel cointeresați să contribuie la realizarea eficientă a obiectivelor 

derivate ce le revin. Pentru ca procesul antrenării să fie eficient este necesar ca motivarea subordonaților 

să fie realizată: 

a) gradual – satisfacerea în mod succesiv a intereselor personale, dar în strânsă concordanță cu eficiența 

activității sale; 

b) diferențiat, tinându-se cont de interesele personale sau de grup; 

c) complex, prin combinarea alternativă a stimulentelor moral spirituale cu cele materiale, în funcție de 

situatia concretă. 

           4)  Comanda constă în comunicarea unui ordin din partea directorilor de școala și de respectarea 

acelui ordin din partea unuia sau mai multor subordonați. Întotdeauna, comanda este legată de o decizie 

și de sarcinile ce decurg din aceasta. 

           5)  Coordonarea și motivarea personalului reprezintă un ansamblu de interacțiuni prin care se 

realizează legătura dintre structura organizatorică, tehnologia, obiectivele și resursele umane ale unei 

școli, precum și armonizarea deciziilor și acțiunilor unităților structurale, în vederea realizării 

obiectivelor stabilite. Coordonarea se realizează prin instruirea periodică a subordonaților, prin 

motivarea personalului, pentru ca aceștia să reacționeze optim la comandă și la actul de conducere 

propriu-zis. O bună coordonare necesită existența unui flux informațional capabil să transmită rapid și 

nedistorsionat la toate și între toate unitățile structurii organizatorice.     

La nivelul școlii, coordonarea efectuată de director, se realizează și se dezvoltă prin: 

a) instruire  – vizează pregătirea și perfecționarea managerilor din învățământ, prin cursuri complete 

pentru pregătirea viitorilor manageri sau de durata variabilă, pentru managerii școlari în exercitiul 

functiei de coordonator; 

b) motivarea personalului  de a realiza obiectivele organizației. Ea vizează calitatea vieții în 

organizatie, obținerea de beneficii pe baza de performanțe, realizarea unei  cariere profesionale pe bază 

de merit. 

c) conducerea propriu-zisă. Motivarea și instruirea personalului didactic sunt principalele instrumente 

manageriale care eficientizează coordonarea în școala.          

6) Evaluarea  si  controlul  au  drept  scop  verificarea  ritmică  a  îndeplinirii  sarcinilor, 

remedierea operativă a disfuncțiilor și promovarea experienței pozitive. Pentru că evaluarea să fie 

corectă, sunt necesare standarde aplicate cu consecvență, care să poată fi măsurate. O evaluare corectă se 

bazează pe indicatori obiectivi. 
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           Controlul reprezintă acțiuni inopinante sau periodice prin intermediul cărora conducerea internă, 

organele tutelare sau alte organisme specializate urmăresc rezultatele procesului, identificând nivelul de 

performanță, modul în care sunt indeplinite obiectivele fundamentale și cele derivate de către fiecare 

unitate structurală implicată în procesul educațional. 

           Controlul trebuie efectuat în mod gradat, putând lua urmatoarele forme: 

a) control preventiv, realizat cu scopul de a preveni posibilele deficiențe, erorile posibile și previzibile; 

b) controlul de îndrumare, care are drept scop remedierea unor deficiențe constatate; 

c) controlul coercitiv, care asigură corectarea abaterilor de la traseul inițial centrat pe obiective - în cazul 

sistemelor sociale. 

Funcțiile, caracteristicile, rolurile și cerințele controlului 

           Indiferent de nivelul la care se exercită, funcțiile controlului pot fi considerate următoarele: 

a) Funcția de supraveghere a funcționarii sistemului, subsistemelor, instituției sau procesului de 

învățământ; 

b) Funcția de conexiune inversă (informativă) – oferă managerului informații despre modul de receptare 

a dispozițiilor transmise subordonaților; 

c) Funcția preventivă – de prevenire a eventualelor situații de criza educațională; 

d) Funcția de corectare si perfectionare. 

Tipuri de control. Controlul poate fi: 

a) curent (operativ), se efectuează zilnic, de fiecare manager în domeniul de care răspunde; 

b) periodic; 

c) simplu (tematic), axat numai pe un obiectiv, verificându-se numai una sau câteva laturi ale activității. 

d) complex  (frontal,  general)  –  când   este  axat  pe  mai  multe   obiective,  fiind  supuse controlului 

toate domeniile și compartimentele dintr-o instituție de învățământ. 

           Evaluarea-din perspectiva managerială, evaluarea reprezintă ansamblul metodelor, procedeelor și 

tehnicilor cu ajutorul cărora se stabilește măsura în care scopurile și obiectivele dintr-o etapa 

managerială data au fost atinse. Evaluarea poate fi atât cantitativă (măsurarea), cât și calitativă 

(aprecierea valorică). 

           Ca funcție a managementului, evaluarea vizează următoarele două operații principale, cărora li se 

subordonează toate celelalte acțiuni. 

           Incercând o sintetizare a unor activități educaționale conexe, unii autori identifică doar trei funcții 

manageriale: 

1)      funcția de planificare-organizare a sistemului de învățămănt; 

2)      funcția de orientare metodologica a procesului de învățămănt; 

3)      funcția de reglare-autoreglare a sistemului și a procesului de învățămănt; 

           7)   Decizia este un proces rațional de alegere a unei linii de conduită, a unei modalități de acțiune 

din mai multe alternative posibile, pentru a atinge obiectivele propuse. Decizia este o problema de 

opțiune, dar și de competență managerială, fiind socotită ca un moment cheie în orice activitate de 

conducere. 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN  ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

 

85 

 

           Clasificarea deciziilor. Deciziile adoptate de manageri în instituțiile de învățămănt pot fi 

clasificate după diferite criterii: 

           1.  După nivelul de elaborare a deciziilor, continutul acestora și orizontul de timp, există: 

           a) decizia strategică – care jalonează activitatea școlii pe termen lung, dar fără a intra în detalii 

(decizii de politică scolară); 

           b) decizia  tactică – are drept scop punerea  în  aplicare  a  deciziei  strategice  într-o  etapa 

determinată (de regula 1an), vizând actul educațional din clasa; 

           c) decizia operativă – are drept scop soluționarea problemelor curente, având adesea un caracter 

repetitiv. 

           2.   După numărul decidentilor: 

           a) decizie individuală (unipersonală), pentru soluționarea unor probleme curente; 

           b) decizie colectivă (de grup, colegială), când este vorba de soluționarea unor probleme mai 

dificile, mai complexe. 

           3. După volumul de informații și gradul lor de certitudine: 

           a) decizii programate (de rutină), care se adoptă pe baza unor algoritmi cunoscuți și care nu 

implică un volum mare de informații și un timp indelungat pentru pregătire. Se referă la situații destul de 

uzuale, obițnuite, chiar repetitive; 

           b) decizii semiprogramate, care se adopta în situații mai neobișnuite, bazându-se pe un volum mai 

mic de informații și pe cautarea de soluții cărora trebuie să li se acorde apriori un anumit credit. Aceste 

decizii se bazează pe elemente, în principiu, programabile, dar care în acea situație nu pot fi programate 

(decizie în caz de avarie etc.); 

           c) decizii neprogramate (creatoare) – se referă la situații noi cu care decidentul nu s-a mai 

confruntat și care cer soluții originale și de ansamblu. 

           Managerul școlar îsi va subordona întreaga activitate nevoii de a educa și de a forma tineri în 

acord cu opțiunile lor și cu interesele societății. Notele esențiale ale unui management educațional 

rațional, eficient și pragmatic ar fi următoarele: 

-   capacitatea de a asigura funcționarea optimă a instituției școlare privită ca sistem educational; 

- realizarea unei eficiențe școlare prin stimularea inițiativelor, organizarea coerentă a activitaților și 

satisfacerea motivată a opțiunilor; 

-  asigurarea unui mediu participativ în organizarea, desfățurarea și evaluarea procesului didactic; 

-  adaptarea conținutului procesului didactic factorilor noi care intervin, precum și dinamicii sociale; 

-  considerarea elevului drept subiect activ al educației; 

-  luarea deciziilor în timp util și aplicarea lor cu fermitate și responsabilitate. 
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OBICEIURI ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI DE PAȘTE ÎN ȚARA MOȚILOR 

 

                                                        Prof.Înv.Primar:Briciu Olguța 

                                                                                Șc.Gimn.”Prof.Univ.Dr.Gheorghe Beleiu”/ 

                                                                         Șc Primară Coștești,Poiana Vadului,Alba 

 

     În fiecare an creștinii sărbătoresc” Paştile” sau Învierea Domnului care este cea mai mare şi 

îmbucurătoare dintre toate sărbătorile de peste an pentru întreaga omenire, întâi pentru că în această zi 

Hristos a înviat din morţi, şi în al doilea rând pentru că ea cade întotdeauna la începutul primăverii, 

anotimpul cel mai frumos şi mai plăcut, când natura reînvie. Ciclul Sărbătorilor de Paşti începe cu 

Lăsatul Secului, urmat de 40 de zile de post. În această perioadă oamenii postesc,merg la biserică unde 

se săvârșesc liturghiile. În ultima duminică de post se sărbătorește Duminica Floriilor care este 

cunoscută şi sub numele de Florii. Se merge la biserică și se duc de către creștini ramuri de  salcie sau 

răchită. Există credinţă că ramurile de la Florii aduc rodire şi belşug oriunde ar fi aşezate în case, în 

grădini, pe ogoare, în livezi, în staule, coteţe,etc. Crengile de răchită sau de salcie aduse de la biserică se 

păstrează la icoane ori sub streşinile caselor şi se aprind când trebuie alungaţi norii aducători de 

grindină. Zilele din „Săptămâna Patimilor” prilejuiesc variate interdicţii, unele fiind raportate aproape 

exclusiv la suferinţele Mântuitorului. Tot acum se săvârşesc numeroase treburi gospodăreşti-zugrăvirea 

caselor şi a staulelor, curăţenie în curţi şi livezi în scopuri profilactice şi purificatoare, dar şi cu evidente 

aderenţe la străvechiul cult al morţilor aprinderea focurilor pentru ca sufletele celor adormiţi să nu sufere 

de frig sau să nu se rătăcească pe cale. Toți creștinii își pregătesc îmbrăcăminte nouă care este purtată în 

ziua de Înviere semnificând purificarea  sufletelor,îmbrăcarea omenirii cu veșminte noi,tot răul fiind 

distrus  odată cu sfânta înviere a Domnului .  

     Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii între zilele de sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din somn în 

bătaia clopotelor. Se spală cu apă curată, îşi pun straie noi, iau câte o lumânare şi pornesc către biserică 

unde preotul, cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi, iese cu lumânarea 

aprinsă şi înconjoară biserica de trei ori. Când preotul rostește „Christos a înviat!” toţi cei prezenţi la 

acest serviciu religios spun: „Adevărat a înviat!”, răspunsul fiind recunoaşterea tainei Învierii. Cu 

lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele dinspre răsărit, afumându-l 

cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul anului. Oamenilor le este permis să mănânce bucatele 

(pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea şi vinul) abia după ce acestea se sfinţesc şi după ce 

fiecare persoană participă la Liturghie. 

       Cei mai mulți duc “lumina” în casele lor și păstrează lumânările pentru a le aprinde în zilele în care 

sunt supărați sau au necazuri. 

       În Joia mare se păstrează, încă obiceiul încondeierii ouălor. În prezent majoritatea zonelor 

etnografice nu reprezintă spaţii de referinţă în acest sens, însă conservă procedee arhaice de realizare şi 

motive ornamentale. Cunoscut la mai toate popoarele lumii, obiceiul vopsirii sau încondeierii, ouălor cu 

variate semne şi simboluri are o vechime considerabilă. Oul apare ca simbol care ilustrează renaşterea 

periodică a naturii, revigorarea. El este socotit a fi posesorul unor virtuţi speciale, iradiind în juru-i viaţă, 
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vigoare şi sănătate, stimulând rodnicia şi prosperitatea. Oul, ca simbol, se explică prin el însuşi-este 

sursa primordială a vieţii pe pământ, a pământului însuşi şi chiar a întregului univers. Există mai multe 

legende legate de obiceiul vopsirii ouălor în cultura românească. Cea mai populară dintre ele spune că 

Maica Domnului, care venise să-și plângă fiul răstignit, a așezat coșul cu ouă lângă cruce și acestea au 

fost înroșite de sângele care picura din rănile lui  Iisus. 

      Ouăle simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la învierea Sa din morţi. De aceea, 

când sparg ouăle prin ciocnire, dar şi când se salută, creştinii îşi spun: „Hristos a înviat!-Adevărat a 

înviat!”. Culoarea roşie a ouălelor simbolizează sângele lui Iisus care s-a scurs pe cruce pentru 

mântuirea lumii. Ouăle, simbolizează şi reîntinerirea, primăvara.  

      Totodată se pregătesc mâncăruri ,cozonaci ,pască,care se mănâncă în Duminica Învierii. 

Cea mai specială mâncare este cea preparată din carne de miel. Toate familiile servesc la masa de Paște 

carne de miel preparată sub diverse forme. Fie ca este vorba despre friptură sau drob, cei mici și cei mari 

se bucură de carnea gustoasă. 

     Mielul este simbolul Mântuitorului Iisus, care a fost sacrificat pentru a salva omenirea. 

     În această zi specială după liturghie,creștinii aduc de la biserică „Paștile”- preparate din pâine și vin.  
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN ÎN TRANSILVANIA 

                                                                                       Educatoare Jeflea Nicoleta Mariana 

                                                                     G. P. N. Poiana Vadului 

 

    În calendarul actual al românilor, sărbătoarea Crăciunului are caracter creștin, fiind sărbătorită atât 

prin participarea la slujbe bisericești, cât și prin practicarea unor obiceiuri populare. Cel mai practicat 

dintre acestea din urmă este colindatul. Se spune că, pentru a ne scăpa de păcate, Dumnezeu a lăsat 

colindele, ca în fiecare an la Crăciun, numele cel sfânt al Domnului, să vină la urechile oamenilor și să 

nu fie tentați să facă lucruri rele. Potrivit tradiției, atunci când colindele nu se vor mai auzi pe pământ, 

vor ieși diavolii și lumea va încăpea pe mâna lor. 

   Copii și tineri merg cu colindatul din casă în casă pentru a vesti nașterea Domnului Isus Hristos. Sunt 

răsplătiți cu nuci ,mere, colaci dar și cu bani. Colindătorii sunt purtătorii și transmițătorii unui mesaj 

către gazde de vestire a Nașterii lui Hristos, mesajul colindătorilor dorește să aibă efect asupra gazdei, 

să-i aducă bogăție, prosperitate, în noul an, să o schimbe într-o persoană mai bună, mai credincioasă, 

mai fericită, mai sănătoasă. 

  Colindătorii îi simbolizează pe îngerii care cântau deasupra ieslei din Betleem, slăvind nașterea 

Pruncului Isus. Pe lângă această” veste minunată”, care se află în centrul celor mai multe colinde 

contemporane, colindele religioase mai vorbesc despre Patimile Domnului, despre Sfinți, despre Maica 

Domnului, despre bătrânul Crăciun, despre trădarea lui Iuda etc.     Uneori filonul popular și cel creștin 

coexistă;există chiar variante creștine ale unor colinde consacrate. Influența creștină se manifestă și sub 

formă de refrene corective creștine aduse colindei populare, personaje - Craii, tinerii încearcă să 

reproducă prin diferite scenete religioase Nașterea Domnului Isus Hristos. 

     Înainte de Crăciun se practică tradiţia tăierii porcului , în data de 20 Decembrie. Porcul este bine 

îngrăşat tot anul, este înjunghiat, acoperit cu paie, iar după ce este bine pârlit pielea-șoricul se curăţă cu 

grijă,se consumă fiind un deliciu. Carnea de porc este folosită la prepararea multor reţete tradiţionale de 

Crăciun, precum: cârnaţul, toba, răcitura, sarmalele şi caltaboşii. 

   Tradiţia spune că masa de Crăciun trebuie să fie plină de bucate delicioase, de voie bună şi de toţi 

membrii familiei reuniţi în jurul acesteia. 
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PERFORMANȚA DIDACTICĂ ÎN ACTUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Înv. Primar: Martin Ramona Nicoleta 

Școala Gimnazială ”Răducanu Rosetti” Căiuți, Bacău 

 

 Pentru un învăţământ de succes este nevoie de o educaţie de calitate. Calitatea educaţiei arată 

nivelul de dezvoltare a unei comunităţi, naţiuni, având la bază cultura, tradiţiile şi valorile acesteia. 

Educaţia este importantă în dezvoltarea comunităţii, societăţii. Elevilor trebuie să li se asigure o educaţie 

de calitate, prin implicarea factorilor principali care să colaboreze.  

 Reuşita şcolară se defineşte prin formarea la elevi, în concordanţă cu cerinţele programelor 

şcolare, a structurilor cognitive, afectiv-motivaţionale şi socio-morale (atitudini, trăsături de voinţă şi de 

caracter).  

 Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune operatorie, deci pe 

promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gandirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei 

şi creativităţii. Strategiile didactice moderne stimulează libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a 

gândurilor, a faptelor; activizarea tuturor elevilor şi formarea de capacităţi ca: spiritul critic constructiv, 

independenţă in acţiune, găsirea unor idei creative, indrăzneţe de rezolvarea a sarcinilor de invăţare, 

ducând la o invăţare mai activă şi cu rezultate evidente. Elevii trebuie încurajați să gândească, să emită 

judecăți proprii, pentru că așa reușesc să se apropie de literatura, chiar și de cele mai intangibi le 

subiecte. 

 Reuşita şcolară trebuie analizată din perspectiva obţinerii de către elevi a unui randament şcolar 

superior, care să le permită în viitor integrarea socio-profesională şi realizarea ca personalităţi 

productive, receptive faţă de schimbări, inteligente, creative, capabile să ia decizii şi să se adapteze rapid 

la situaţii noi.  

 Succesul şcolar exprimă performanţa echivalentă cu atingerea obiectivelor propuse în activitatea 

şcolară, raportându-se la totalitatea rezultatelor obţinute: nivelul de pregătire ştiinţifică, acumularea 

cunoştinţelor şi formarea abilităţilor de aplicare a acestora, dezvoltarea capacităţilor intelectuale, 

formarea unor trăsături de personalitate, interesul şi motivaţia pentru învăţătură, capacitatea de a se 

instrui, de a deveni. 

 Profesorul este cel care orientează și stimulează curiozitatea naturală și interesul spontan al 

elevilor pentru descoperire, cel care îndrumă și încurajează activitatea de organizare și integrare a 

datelor culese, a cunoștințelor reactualizate în vederea aplicării lor la soluționarea problemelor date, 

lăsându-le libertatea de examinare a faptului real ori de analiză critică a conținutului unui text, 

independență în activitate, operativitate și rapiditate în reacții (cognitive, afective, motrice), deplină 

responsabilitate pentru ceea ce întreprind.  
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 În contextul actual, cadrul didactic trebuie să se transforme în manager al învăţării, iar elevului 

să i se creeze cadrul unei manifestări proprii, pentru a-şi putea forma puncte de vedere personale, 

experienţe şi trăiri din care poate învăţa lucruri noi şi utile pentru viitor. Aceste roluri pot fi îndeplinite 

cu ajutorul metodelor moderne de învăţare.  

 Eficienţa pedagogică, atât desfăşurarea, cât şi rezultatele procesului de învăţământ, depind mai 

ales de metodele alese de cadrul didactic.  

 Metodele de învăţământ reprezintă căile, modalităţile, procedeele, tehnicile şi mijloacele 

adecvate pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ: mai mult decât atât “căile folosite în şcoală 

de către profesori pentru a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa”, ele sunt 

mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile şi deprinderile elevilor, dar şi capacitatea 

acestora de a utiliza roadele cunoaşterii în aşa fel încât să-şi formeze şi să-şi dezvolte personalitatea. 

 Deprinderea de a gândi, de a problematiza și nu de a critica în sensul peiorativ pe ceilalţi poate fi 

însuşită doar prin dezvoltarea ei prin metode active ce presupun cooperare, respect, toleranţă, valorizare, 

facilitându-se astfel interacţiunea dintre indivizi diferiţi. Metodele şi conceptele prezentate susţin că în 

procesul educaţional trebuie stabilită o relaţie între elev şi profesor, care trebuie particularizată în funcţie 

de mediul social, deprinderile şi competenţele fiecăruia, pentru ca în final , fiecare să-şi îmbunătăţească 

paleta de cunoştinţe, dar experienţa să-i ofere atât o dezvoltare profesională, cât şi personală. 

 Asigurarea calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultatele învăţării exprimate în 

termeni de cunoştinţe, competenţe, valori şi atitudini. Calitate şi valoare în educaţie se obţin și prin 

implementarea şi desfăşurarea unor proiecte/programe/parteneriate la nivel de şcoală cu diverse instituţii 

care să înlesnească procesul educativ, făcându-l mai atractiv prin schimbul de experienţă cu alte şcoli, 

prin activităţi deosebite, noi, creative.  

 Activităţi extraşcolare apreciate, atractive pentru elevi, realizate de cadre didactice sunt: taberele, 

excursii, vizite la muzee, teatru, spectacol balet, operă, film.  

 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. 

 Cultivarea şi dezvoltarea unor calităţi cu adevărat umane sunt componente esenţiale în pregătirea 

elevilor pentru viaţă. Elevul îşi poate construi o imagine de ansamblu asupra lumii şi poate răspunde 

cerinţelor fundamentale ale existenţei şi integrării sale sociale prin însuşirea unui sistem de cunoştinţe ce 

au în vedere funcţionarea logică a gândirii, mecanismele psihice, legile dezvoltării social-economice şi 

ale individului, natura raporturilor cu ceilalţi, formarea unor capacităţi, deprinderi, priceperi şi atitudini 

în faţa realităţii. Toate sunt componente fundamentale în demersul instructiv-educativ pentru obţinerea 

succesului şcolar. 
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IMPLICAREA ELEVILOR ÎN PROTEJAREA ȘI REFACEREA  MEDIULUI 

ÎNCONJURĂTOR ÎN REGIUNEA COPȘA MICĂ 

Prof. Hudea Ioana Maria 

Liceul Teoretic Axente Sever Mediaș 

I.MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI 

      Înainte de  1989, Copșa Mică era un oraș aflat în plină dezvoltare, un oraș prosper în care 

cuvântul”somaj” nu exista în vocabularul cetățenilor, dar în care, cele două fabrici din oraș, „Sometra 

S.A” și „Carbosin” au reușit poluarea localității și a satelor limitrofe zonei Copșa Mică, poluare ce avea 

să dăinuie zeci de ani de atunci inainte.Am ales această temă pentru a arăta că zona Copșa Mică se află 

într-un proces lent de ameliorare și reconstrucție ecologică după închiderea celor două fabrici. 

      Prin această lucrare am încercat să realizez o paralelă între “Orașul Negru”ce a fost în trecut Copșa 

Mică și renașterea acestui oraș în prezent. Finalitatea studiului urmăreşte conștientizarea populației și a 

autorităților locale că ocrotirea naturii este o funcție a societății umane, este o problemă de cea mai mare 

însemnătate. 

II.CAPACITATEA DE AUTOREGLARE A ELEMENTELOR  MEDIULUI NATURAL DUPĂ 

ÎNCHIDEREA CELOR DOUĂ FABRICI 

După anul 2000 se poate observa o regenerare a componentelor mediului înconjutător datorită 

închiderii totale a Uzinei Carbosin precum și reducerea parțială în ceea ce privește SOMETRA.     

Închiderea S.C. Carbosin în anul 1993 a permis o regenerare parţială a naturii, negrul de fum 

dispărând din peisajul vizibil, dar nu şi din sol până la diferite adâncimi. 

În ceea ce privește concentrația metalelor grele în râul Târnava Mare în aval de Copșa Mică se 

poate observa o scădere a acestor valori începând cu anul 1993. 

 

 
Grafic nr.1 

Din cauza poluării vegetaţiei şi apelor, fenomen coroborat cu restrângerea suprafeţelor forestiere, 

până în anul 2001, o mare parte din animalele sălbatice au migrat spre zone mai puţin afectate şi cu 

posibilităţi mai mari de hrană şi adăpostire, un exemplu fiind dispariţia cârtiţelor şi aricilor şi migrarea 
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iepurilor şi căpriorilor. Totodată s-au înmulţit populaţiile de şoareci de câmp, datorită lipsei prădătorilor. 

De asemenea, dispariţia cvasi-totală a păsărilor insectivore a condus la un dezechilibru ecologic, 

înlesnind proliferarea unor insecte dăunătoare.  

Scăderea în ultimii ani a poluării cu SO2 şi refacerea parţială a vegetaţiei forestiere au dus la 

repopularea zonei cu animale: iepure, vulpe, mistreţ, căprior şi chiar cerb. Totodată s-a remarcat 

reapariţia unor specii de insecte, inclusiv câteva exemplare, izolate, de albine. 

 

Fig 1.Imagini din satelit ale zonei Copșa Mică 1986 și 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.IMPACTUL ÎNCHIDERII CELOR DOUĂ FABRICI ASUPRA POPULAȚIEI 

Studiul efectelor poluării asupra stării de sănătate este rezultatul unei colaborări multisectoriale şi 

multidisciplinare între organe specializate medicale şi nemedicale,fie că ne referim la institute de 

cercetări din întreaga ţară sau instituţii şi unităţi industriale din localitatea Copşa Mică şi judeţul Sibiu.S-

au folosit mai multe metode pentru evaluarea acţiunii poluării asupra organismului uman:anchete 

medico-sanitare,analiza morbidităţii,analiza mortalităţii şi cercetări de laborator.În principiu aceste 

metode s-au aplicat comparativ la două sau mai multe grupe de populaţie în teritorii cu atmosfera diferit 

poluată. 

Există numeroase corelaţii între nivelul de poluare atmosferică şi starea de sănătate a populaţiei. 

Studiile şi investigaţiile clinice, fiziologice, biochimice,epidemiologice privind fenomenul poluării au 

demonstrat influenţa  mai pregnantă a efectelor potenţial nocive ale poluării la  vârsta copilăriei. Copiii 

sunt populaţia cu riscul cel mai crescut în apariţia efectelor negative asupra stării de sănătate datorită 

posibilităţilor de adaptare şi apărare mai reduse ale organismului.Principalii poluanţi cu efecte toxice 

asupra organismului au fost plumbul şi cadmiul. 

Pentru a observa impactul pe care l-au avut cele două fabrici asupra stării de sănătate a populației 

am comparat datele obținute la două studii făcute înainte și după 1993. 

Studiile acceptă pentru copii valorile normale din literatură astfel:plumbemie-20yg/dl,plumburie-

30yg/l,cadmiemie 0,5yg/dl și cadmiurie 2yg/l 

În urma studiului efectuat în perioada 1989-1992 la elevi de 7-11 ani din Copşa Mică  s-a constatat 

încărcarea organismului cu plumb și cadmiu.Astfel,mai mult de jumătate ( 57,1%) dintre copii din 

Copșa Mică investigați au valori ale plumbemiei între 30-50Yg/dl și un sfert între 50-70yg/dl,găsindu-se 
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copii cu plumbemie cuprinsă chiar și între 70-100yg/dl.Cadmiemia a înregistrat deasemenea valori 

foarte mari de 0,5 yg/dl la 85,7% din numărul celor investigați. 

    În urma efectuării unui studiu de către Institutul de Sănătate Publică Cluj Napoca,în 1997 s-a constatat 

o scădere atât a plumbemie cât și a cadmiemiei la copii dar valorile s-au menținut ridicate. 

     Analizând situaţia populaţiei din Copşa Mică specialiştii au ajuns la concluzia că starea de sănătate a 

copiilor din zonă prezintă o serie de caracteristici care permit definirea unui “sindrom Copşa Mică”, 

manifestat prin:anemii, întârzieri de creştere şi osificare, dezvoltare staturo-ponderală mai redusă, 

scăderea dezvoltării neuropsihice, combinată cu întârzierea şcolară. 

IV.IMPLICAREA ELEVILOR ÎN MĂSURILE DE AMELIORARE A MEDIULUI 

După anul 2000, și implicit după limitarea iar mai apoi închidera celor doua fabrici, Sometra și  

Uzina Carbosin, oamenii au început să dea atenție si să se preocupe de problema degradării mediului 

înconjurător în contextul ariei Copsa Mică. Astfel, s-au luat diverse măsuri de diminuare a poluării deja 

existente, măsuri aplicate în urma unui studiu de fezabilitate care a arătat nevoia de ameliorare a calității 

mediului înconjurator. 

 Demn de remarcat este faptul că în zonă, prin eforturile Direcţiei Silvice Sibiu – Ocolul Silvic 

Mediaş, şi cu sprijin financiar substanţial din partea S.C. SOMETRA SA s-au desfăşurat, mai ales 

începând cu anul 2000, ample acţiuni de împădurire şi reconstrucţie a terenurilor prin plantarea de arbori 

şi arbuşti. Speciile de arbori care au dat cele mai bune rezultate până la ora actuală sunt: 

salcâmul,sălcioara ,plopii negri hibrizi ,mălinul american , frasinul , iar dintre arbuşti: amorfa , păducelul 

şi cătina albă . Prin aceasta s-a reuşit împiedicarea erodării solului şi stabilizarea terenului în multe arii 

poluate din zonă, după cum se poate vedea în figurile 2- 3. 

 
Fig 2. Versant împădurit cu salcâm pe un        Fig 3.Plantaţii de salcâm (vârsta 1 an) pe  

    teren erodat, puternic poluat (2001)                     terase sprijinite de gărduleţe. 

În anul 2011 la iniţiativa belgiencei Chantal Maas, în colaborare cu o echipă de la Universitatea 

„Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Ştiinţe  Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului şi 

Şcoala cu clasele I-VIII Copşa Mică precum şi cu sprijinul autorităţilor locale, a fost iniţiat un proiect de 

mediu unic pentru această zonă, dar şi pentru judeţul nostru.  

Elevii din clasele a II-a şi a III-a împreună cu studenţii şi profesorii au sădit peste 100 de răsaduri 

de bambus în ghivece numerotate şi marcate cu numele fiecărui participant la proiect. Elevii au îngrijit 

aceste ghivece până în luna octombrie când firele de bambus au fost plantate pe colinele din Copşa Mică 

după cum se vede în fig 4-5. Iniţiatorii proiectului spun că în cazul în care bambusul se adaptează, se 
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urmăreşte înfiinţarea unui atelier de confecţionare a produselor din bambus cum ar fi schele de 

construcţii, parchet, mobilă şi nu numai. 

 

            
Fig.4-5 Plantare bambuși(foto proprie) 

     O altă măsură de ameliorare a mediului a fost realizată pe terenurile poluate dintre Axente Sever  si 

Copsa Mica unde nimic nu ar fi crescut. Agricultura în acestă zonă a fost compromisă de poluarea 

industrială. Construirea unui parc fotovoltaic a fost, poate, cea mai buna idee pentru a folosi terenurile. 

Investiția a fost de 3,5 milioane de euro pe 6 hectare. (Fig 6-7) La construirea instalației solare pentru 

producerea de energie electrică 3 MW s-au folosit 12.410 panouri fotovoltaice. Energia produsă în 

Axente Sever este transferată în sistemului national.  

                            
    Fig.6 Panouri solare(foto proprie)                              Fig.7 Panouri solare(foto proprie)                 

La o diferența de 10 ani, timp în care mediul a fost reconstruit prin plantații de bambus, 

reîmpaduriri  si s-au valorificat energii alternative, precum energia solara prin utilizarea de panouri 

fotovoltaice,  valoarea plumbului în sânge a revenit la valori relativ normale, sanatatea locuitorilor 

îmbunătățindu-se considerabil. 

      În concluzie trebuie găsite urgent soluţii pentru oprirea agresiunii asupra naturii,refacerea ecologică 

şi restaurarea sănătăţii care conform proverbului „Mai bine mai târziu decât niciodată”au început să fie 

puse în practică. 
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NUNTA ÎN BUCOVINA 

prof. Bândiul Ionela 

 Colegiul Tehnic Rădăuți 

 

Studiu privind particularităţile etnografice /etnologice şi lingvistice locale 

Nunţile Bucovinei de altădată 

Bucovina este o regiune în care se mai păstrează în mare parte obiceiurile tradiţionale din momentele 

esenţiale ale vieţii, cum sunt naşterea sau nunta. Nouă, elevilor de la Colegiul Tehnic Rădăuţi, ne-a 

revenit dificila, dar frumoasa sarcină de lucru, în urma proiectului “Educaţie culturală prin tradiţii” să 

valorificăm obiceiurile de nuntă din zona noastră. 

Proiectul s-a demarat pe o perioada de 3 luni, timp în care noi am realizat anchete orale, reportaje şi 

interviuri, ne-au documentat şi am făcut secvenţe filmice care pot dăinui peste timp. 

Am mers în majoritatea satelor din apropierea municipiului Rădăuţi şi am vorbit cu muzeografi, cu 

dascăli, cu bâtrâni care ne-au oferit informaţii foarte valoroase despre tradiţiile şi obiceiurile de nuntă 

din Bucovina. 

În urma muncii pe teren (care a fost de fapt practica Cursului Opţional de “Jurnalistică Şcolară” pe 

care îl urmăm), am reuşit să construim un corpus de documente şi înregistrări audio-video foarte 

preţioase şi dragi nouă, pe care le-am copiat analogic şi digital şi pe care, sperăm să le putem valorifica 

în schimburile de experienţă ce le avem pe plan internaţional. 

1. Nunta-taină a iubirii în satul bucovinean 

Viaţa se naşte din iubire. Omul apare pe culmile ierarhiei făpturilor ca un rod al iubirii, al unirii între 

ceresc si pmântesc. Nunta pare a fi prima lui sarbatoare, când, contemplând femeia, zidită din sine, işi 

cântă bucuria celei dintâi "creaţii": "Iata, acum os din oasele mele si trup din trupul meu" işi primeste de 

la Dumnezeu, ca dar de nuntă, paradisul. Viaţa va renaşte mereu în taina nunţii şi nunta va deveni mereu 

o aniversare a creaţiei. 

Sfantul Pavel zice: "Taina aceasta mare este"; şi cu adevarat mare, dacă ea poate deveni simbol 

revelator de taine şi mai mari. După cuvântul cel veşnic, unirea lui Dumnezeu cu poporul Său, a Fiului 

Său cu Biserica, a Domnului preamărit cu Ierusalimul ceresc, nu pot fi exprimate mai viu, decât ca o 

taina a nunţii. "Cum se bucura mirele de mireasa lui, asa se va bucura Dumnezeul tău de tine" (Isaia 

LXII, 5). 

 

2. “Aşa făceau bunicii nunta” 

2.1. Peţitul mirilor: 

”Însuratul de tânăr şi mâncarea de dimineaţă sunt de seamă” 

Acum 50 de ani, în nordul Moldovei, tradiţiile şi obiceiurile de nuntă erau păzite cu credinţă şi 

devotament de bătrânii satului. Astăzi, doar cei în vârstă îşi amintesc cele mai importante secvenţe 

ritualice ale unei nunţi autohtone, pe când tinerii ignoră cu desăvârşire indemnurile bunicilor. Cu 

ajutorul acestora din urmă, am reuşit să reconstituim din amintiri, documente şi fotografii o nuntă 

tradiţională din Bucovina, de acum jumătate de secol.   
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2.2. Logodna, prilej de socoteli şi târguieli în casa viitoarei mirese 

Tot atunci, părinţii au „giuruit“ (n.r. promis) în faţa martorilor cât pământ şi câte animale vor 

primi tinerii, ca să pornească cu dreptul în viaţă. Au stabilit nănaşii, bucătăreasa, vătăjeii (n.r. cavalerii 

de onoare) şi druştele (n.r. domnişoarele de onoare), precum şi muzica şi data la care a avut loc nunta. 

„Gheorghe, venit din părţile Marginei, era habotnic din fire. Îi râdea inima când a aflat atâta lărgime 

în stăpânirea lui şi nu s-a putut abţine să nu cinstească mulţimea adunată ca la urs cu holercă (n.r. 

rachiu) din cea mai bună“, aflăm de la bătrânele de pe bancă.Tatiana era fericită şi atât de frumoasă cu 

coroniţa din flori mărunte, albe, aşezată pe cap, de care atârnau panglici lungi multicolore, purtată aşa 

cum era obiceiul prin părţile Cernăuţului şi în ziua nunţii, încât toţi ziceau că semăna cu o crăiasă a 

munţilor. Logodna se făcea, de regulă, în casa viitoarei mirese. Acolo, feciorul o lua de mână pe fată şi 

mergeau împreună spre capul mesei sau în crucile mesei. În dreptul tinerilor, se afla întotdeauna un blid 

plin cu grâu sau cu orez ales. În acest blid, flăcăul punea câţiva bani de argint, iar fata, o năframă 

frumoasă, apoi, îşi introduceau amândoi mâinile în blid, el scoţând de acolo năframa, iar ea banii. Cei 

doi luau câte puţin grâu, pe care îl aruncau cruciş asupra celor prezenţi. În Horodnic, un personaj mai de 

vază ascundea inelele tinerilor în blidul cu grâu, de unde cei doi le scoteau şi le puneau pe degete, cu 

această ocazie, cei doi fiind socotiţi logodiţi sau mire şi mireasă.Cu această ocazie, se stabilea, de către 

părinţi, ziua când urma să aibă loc cununia. După acest moment, mama miresei, împreună cu nevestele 

rude cu ea, punea pe masă diverse bucate. Toţi se ospătau şi se bucurau, unii prelungind petrecerea cu 

joc.De obicei, logodna se încheia cu mare veselie, spre zorii zilei următoare.  

2.3. Înştiinţarea întregului sat 

În prima zi de logodnă, tinerii se porneau să invite oamenii din sat la nuntă. Mătuşa Maioara nu 

îşi poate înfrâna amintirile şi recită sacadat:„Bună sara, bună sara,V-o poftit jupânu’ mire şi jupâneasa 

mireasă,Şi socrii cei mari,Şi vă poftim şi noi/Dacă aveţi gust şi bună plăcere,Să veniţi la nuntă/Şi la 

pahar“.„Aşe grăiau vătăjeii sâmbătă seara, înainte de nuntă. Aiasta era strigatura cu care invita lumea la 

nuntă. Cât timp ţinea logodna, mirii mereau din casă în casă la oameni şi stăruiau cu mult respect pe 

lângă dânşii să vină la nuntă. La naş trebuia să mergi de vreo trei-patru ori cu o sticlă de holercă şi un 

colac frumos. La fel se merea si la părintele“, spune dintr-o suflare mătuşa. În Rădăuţi este tradiţia ca 

naşii de cununie sa fie aceeaşi cu naşii de botez ai mirilor. Dacă se face nuntă mare, şi pretenţiile sunt la 

fel de mari, iar banii în pungă pe măsură, mirii îşi aleg cât mai mulţi naşi. Astăzi, ca şi în trecut, se poate 

ajunge la un număr record de 20-24 de naşi. În unele sate din apropiere, între încredinţare şi cununie se 

mai făceau „strigări“ sau „vestiri“, după ce, în prealabil a fost înştiinţat şi preotul satului. Aceste 

„strigări“ aveau rolul de a afla eventualele piedici care puteau zădărnici căsătoria şi aveau loc în 

biserică, în trei duminici sau sărbători la rând.  

2.4. Joia şi duminica, zile dedicate nunţilor 

Odată ieşiţi în lume, fieciorii îşi căutau mireasa. Ea trebuia să fie onestă, statornică , 

sârguincioasă, harnică, strângătoare, grijulie, isteaţă, înţeleaptă, frumoasă şi, mai ales, sănătoasă. Şi 

fetele căutau aceleaşi însuşiri la bărbaţi, dar mai ales, să fie sănătoşi şi voinici. Uneori nu conta dacă era 

frumos, ci să fie cu stare şi să aibă „vază în sat“. Românii, dintotdeauna au respectat ca zile de mers la 
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peţit, la logodit şi cununat, joia şi duminica, iar ca perioadă de făcut nunţi, cea mai bogată şi aducătoare 

de noroc, era considerată toamna. 

2.5. Zestrea fetei: ţesături şi animale 

Obiceiul  de luare a zestrei avea loc sâmbăta, dar pentru că nu avea timp mireasa să-şi aşeze 

zestrea până la nuntă, care avea loc duminica, s-a mutat în ziua de joi. Dacă în săptămâna în care 

mireasa doreşte  să-şi ia zestrea este o sărbătoare, zestrea este mutată la mire în ziua respectivă, pentru 

ca întregul sat să vadă cât de multă zestre i-a făcut familia. 

  La mireasă 

 În seara de dinaintea luării zestrei, naşele sunt chemate să ajute mireasa să-şi aşeze zestrea pe 

lada de zestre, care la final va avea forma unei cupe. 

 La mireasă au loc cele mai multe pregătiri. Dacă se ia zestrea pe vreme frumoasă se aşeză o masă 

afară, dacă e urât masa se aşeză în casă. Există două obiceiuri: dacă doreşte  viitorul mire se realizează  o 

singură masă la mireasă, iar la acea masă, pe o parte se aşează druştele mirelui, iar pe cealaltă druştele 

miresei, dar dacă mirele doreşte se realizează şi acasă la el masa mirelui, dar după descărcatul zestrei. 

De cele mai multe ori se realiză o singură masă, masa miresei, la care participa şi mirele. 

 De la casa mirelui pornesc naşii, părinţii, druştele, neamurile aşezaţi în căruţe spre casa mieresei. 

Naşele şi nevestele tinere au câte o sticlă înflorată cu mirtă şi o muşcată sau altceva de culoare rosie, 

floarea de culoare roşie simbolizând dragostea intensă ce tinerii şi-o împărtăşesc. Naşele au în sticle 

rachiu, iar nevestele tinere ceai. Pe tot parcursul drumului muzica cântă, băietanii chiuie, iar naşele şi 

nevestele cântă strigături adaptate mirilor. 

 Hui,iu, iu pe dealul gol /  Că mireasa n-are ţol,/  Şi i-a face mirele, 

 Când a tunde câinele. 

 Unele strigături  au rolul de a ironiza mireasa, iar altele de a o lăuda. 

Haide, haide să mergem,( bis) 

Ca-i sara şi n-ajungem. 

C-avem dealuri de suit,  

Şi văi mari de coborât. 

Şi ni-i drumul cam cotit, 

Ne temem de prăvălit. 

 

După ce alaiul mirelui a fost primit de mireasă, în curte se încinge o horă. După dans druştele 

mirelui şi ale miresei se aşează la masa miresei. Masa miresei este împodobită cu doi colaci mari şi o 

cană umplută  cu grâu şi împodobită cu flori. Acest grâu urmează să fie aruncat  de către mama mirelui 

şi a miresei în ziua nunţii la plecarea mirelui şi a miresei spre biserică. Pe masă sunt tot felul de colăcei: 

bufte, pupeze, hulubi făcuţi din aluat dulce, simbolizând dulceaţa mirilor. După aşezarea druştelor la 

masă, mireasa, care aşteaptă  în altă cameră, este adusă de vătăjei ( se cântă marş)  şi aşezată  în capul 

mesei pe o pernuţă. Acelaşi ritual se realizează şi cu mirele. Mirele şi mireasa sunt aşezaţi pe perne( 

creând impresia unor tronuri ) pentru a sublinia faptul că ei sunt cei mai importanti în ziua respectivă. 
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Din acest moment intră în rol oratorul care aduce darurile mirilor. Miresei i se dă pe o oglindă 

pantofii, rochia, voalul, necesare în ziua nunţii, şi un batic. Cu baticul se va îmbrobodi mireasa după 

pripoi, dimineaţa, iar în oglindă va fi pusă să se vadă în noua ipostază, iar mireasa va refuza să se 

privească. Mirelui i se dă costumul şi pantofii. Atât darurile miresei cât şi cele ale mirelui sunt acoperite 

cu cîte o batistă pe care o va lua oratorul, fiindu-i necesară în situaţii mai dificile. Acum se fac 

schimburile, mirele i-a cumpărat miresei darurile şi invers. 

După realizarea schimburilor, oratorul cinsteşte mireasa. Ea  aruncă primul pahar peste umărul 

drept, iar  cel de-al doilea peste umărul stâng, abia pe al treilea îl gustă, alungând astfel ghinionul. Este 

cinstit şi mirele care repetă aceleaşi ritualuri. Oratorul cinsteşte toate druştele până iese din casă. După el 

vine tatăl mirelui care face acelaşi lucru, cinsteşte mirele, mireasa şi druştele. După cei doi socri vin 

naşele, iar după acestea vine rândul nevestelor tinere care vor servi cu ceai. Druştele care nu pot bea, 

pentru că vor fi servite până l-a terminarea rachiului şi a ceaiului, aruncă  sub masă conţinutul paharului, 

de aceea sub masa miresei nu se pun ţoale. 

După ce mirii şi druştele au fost cinstite, oratorul ia cana umplută cu grâu şi împodobită cu flori 

în mână şi împreună cu  cei de la masă înconjură masa de trei ori cântând:  

 De trei ori pe după masă, Să scotem răul din casă. 

 Să rămână binele, Să trăiască tinerii. 

După un înconjur se face un răstâmp în care oratorul spune o glumă, iar după câteva clipe de 

odihnă se ridică şi se înconjoară din nou masa. La cel de-al treilea înconjur intră şi vătăjeii între druşte şi 

în frunte cu oratorul se scoate dansul  din casă şi toţi joacă o rusască în curte. 

După dans se ia zestrea. Zestrea se joacă: se scot pernele, scorţurile, coverturile, ţoalele de petice, 

ţoalele de lână, lăicerele, sacii. După ce zestrea este aşezată în căruţe, la final se ia lada. Vătăjeii de la 

mireasă  ţin hulpe lăzii de zestre, aşezându-se cât mai multi pe ladă, ca să-i plătescă mirele , iar acesta să 

poată lua lada. Aşezată  zestrea în căruţe, vătăjeii mai ţin o hulpe la poartă înante de a ieşi alaiul. Mirele 

îi întrebă ce vor, iar vătăjeii cer rachiu, pentru a avea cu ce se cinsti până la mire. În drum spre casa 

mirelui se cântă, se chiuie se strigă. Ajunşi la casa mirelui se descarcă zestrea, iar, naşele împreună cu 

rudele mirilor, aşază zestrea. 

2.6. Iertăciunea 

 După ce se juca zestrea, înainte de a merge la cununie, un gospodar cu tact oratoric spunea iertăciunea. 

Era momentul cel mai încărcat de semnificaţie, alături de slujba religioasă, moment care se mai 

păstrează şi astăzi. Părinţii sunt aşezaţi pe scaune, iar mirii, îngenunchiaţi în faţa lor, pe perne, ascultă 

cele spuse de bătrân:  

„Mirii stau îngenunchiaţi/Cu ochii în gios plecaţi./Dumneavoastră să-i iertaţi/Poate au greşit vreodată 

/Către mama, către tată!/Fata supără pe mama,/Poate fără să-şi dea seama,/Iar băiatul către tată/Mai 

răspunde câteodată./Iară doamna soacră mare/Nu fie cu supărare!/Poate nora mai greşeşte până se 

obişnuieşte,/Îi trebuie multă răbdare să-mpace pe fiecare./Soacra-i tînără şi-i tare,/Gura-i merge 

binişor, mai bate şi din chicior./Dimineaţa-i mare sfadă./Somnoroasă când se scoală,/Mai scapă pe gios 

o oală/Să vadă soacra ce face/De răcneşte ori se face./……../Să cânte şi să vuiască/Muzica mulţi ani 

trăiască/Şi să pornim cu Dumnazău la cununie.“ 
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Viitorii soţi sărută mâna părinţilor, cântă muzica de jale, şi se ridică. Mireasa aruncă în cruce cu 

pâine şi sare în mulţime, să-i fie drumul deschis şi liniştit alături de alesul ei.  

2.7. Cununia după Sfânta Liturghie 

Mireasa era împodobită de dimineaţă, cu o cunună de flori, de către druşte. Cu lacrimi în ochi, 

mama îi punea pe cap cununa. În cealaltă parte, mirele era şi el pregătit de către vornicei, bărbierindu-l 

şi îmbrăcându-l. Tinerii aduceau daruri miresei, în făină de grâu, colăcei, unt, lapte, brânză, sare, găini, 

ouă, mere, pere şi nuci. Un moment esenţial era iertarea sau binecuvântarea de la părinţi, de la rude şi de 

la prieteni, când colăcerul avea un rol central, ţinând o lungă oraţie, ca părinţii să le dea iertarea. După 

iertăciune, mireasa pornea împreună cu alaiul ei spre biserică, iar mirele şi suita sa veneau călare. 

Cununia avea loc după Sfânta Liturghie. Bomboanele de astăzi, pe care la aruncă nuntaşii în biserică, au 

înlocuit nucile, alunele, orezul sau orzul. Cununia era urmată de o horă încinsă în curtea bisericii. 

2.8. Strigăturile animă spiritul petrecerii 

În timp ce dansau, bărbaţii strigau:„Urâtă-i femeia mută /Care nu cântă la nuntă,/Nici nu cântă, 

nici nu joacă,/Numai şade şi se-ndoapă./Da’ eu joc, şi beu, şi cânt,/Că de asta-s pe pămînt;/Că rachiul 

n-are câlţi/Să rămâie printre dinţi.“ Şi continuau:/„De-ar da Dumnezău ploiţă,/Să se facă o băltiţă,/Să 

se spele vătăjeii,/Că-s cu rapăn ca purceii!“ Când venea rândul femeilor, acestea nu se dădeau în lături 

să strige:„Mireasă, mirele tău/La tăti le-a părea rău,/Numai mie îmi pare bine /C-a vine în sat cu 

mine/Ş-a mai da şi pe la mine.“ 

2.9. Închinatul paharului dulce şi furatul miresei 

  Primii care trebuie să ofere darurile sunt nunii, socrii mici, socrii mari, apoi toţi oaspeţii. Banii 

strânşi sunt duşi apoi la nunul cel mare. „Unii dintre oaspeţi vin şi cu alte daruri, precum vaci, viţei, dar 

şi cereale, «fiecare după cum poate şi îl trage inima». Prin zona Huşi, nunul pune mai întâi pe talger 

pâine şi sare, peste care pune apoi şi darul cu bani. După ce s-au adunat banii de la toţi oaspeţii, nunul îi 

număra şi spunea cu glas tare câţi s-au adunat, apoi îi pune pe toţi într-o năframă, în care mai punea 

puţină pâine şi sare, după care era oferită tinerilor. Adesea, în timp ce nunul număra banii, bucătăresele 

aduceau friptură şi plăcinte, nunului punându-i-se în faţă o găină friptă.„Masa mare“ dura în jur de trei-

patru ore, după care începea jocul, acesta ţinând până a doua zi dimineaţă sau chiar până la prânz.  

2.10. Îmbroboditul miresei şi darul pentru socrii mari 

 După joc şi voie bună, urma îmbroboditul miresei:„Nevăstuică tânără,/Cu tulpan de cânepă,/După ce-i 

îmbătrâni/Ti-i face cum îi pofti!“  

Capul miresei era acoperit cu tulpanul pe care îl purta la gât tot timpul nunţii, iar mirelui i se 

punea pe cap pălărie. Socrii mari primeau, la rândul lor, straie noi de la noră:„Soacră mare, vină-

ncoa/Şi-i vedea ce-i căpăta;/O cămaşă cu altiţe,/Pânzătură-n nouă iţe;/Ş-un tulpănel (n.r. năframă) de 

satin,/Brâuleţ cusut cu fir,/Brâuleţ cu flori bătute, /Cu izvodul de la munte;/Catrincioară cu trei fire,/Să 

trăieşti cu nora bine./Mărgeluşe la grumaz,/Ciuda la uşă s-o laşi.“ La o săptămână după nuntă, tinerii 

mergeau la „bisericit“, cu lumânările de la cununie, pentru a primi binecuvântarea preotului. Părinţii 

miresei pregăteau o masă mare, la care erau invitaţi naşii, socrii mari şi rudele apropiate, prilej de 

întărire a relaţiilor dintre familii. 

2.11. Întorcătura 
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Darurile pentru miri constau în bani, vaci, viţei, dar şi cereale. Nunii erau primii care îşi dădeau 

darul, urmau socrii mici, socrii mari, şi la urmă oaspeţii. Nunul număra banii şi spunea cu glas tare câţi 

s-au adunat, îi lega într-o năframă, împreună cu pâine şi sare. Masa mare continua uneori până a doua zi 

la prânz. După nuntă, se făcea „uncropul“, şi veneau toţi oaspeţii, dar şi bucătăresele. Se făcea iar un 

ospăţ mare. Tot acum se făcea şi dezgătitul miresei, semn că a trecut în rândul nevestelor. Mireasa se 

mai întorcea la casa părintească abia la o săptămână de la cununie, când părinţii ei făceau o petrecere, la 

care erau invitaţi şi părinţii mirelui, nunii mari şi neamurile mai apropiate. Această petrecere se numea 

„întorcătură“, dar se făcea fără lăutari.  
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ERASMUS - oportunitate de formare continuă 

 

Prof. înv. preprimar Podoreanu Anca Maria,  

Grădinița PP „Ștefan cel Mare și Sfânt”Dorohoi 

 

 

Grație unui proiect finanțat de U.E. prin intermediul Programului ERASMUS+ am participat la 

cea de-a doua reuniune transnaţională din cadrul proiectului „Developing the Capacity of Pre-School 

Education”, nr. 2016-1-TR01-KA201-034856, care a avut loc la Komárno, în Slovacia, alături de 

reprezentanţi ai organizaţiilor partenere din Bulgaria, Slovacia, Turcia şi din România (I.Ş.J. Botoşani, 

Grădiniţa cu Program Prelungit “Ștefan cel Mare și Sfânt” din Dorohoi și Asociaţia Parentis din 

Dorohoi).  

Dintre temele dezbătute în cadrul reuniunii transnaţionale de proiect, menţionez: învăţământul 

preșcolar, inspecţia școlară specifică învăţământului preșcolar, îndrumarea și consilierea în învăţământul 

preșcolar, job shadowing în învățământul preșcolar, modalităţi de lucru pe tabla interactivă în grădiniţe – 

prezentarea programului naţional ABC Materská Škola, prezentarea activităţii din cadrul Centrului de 

petrecere a timpului liber (Leisure Center), prezentarea modului de implementare a metodei Montessori, 

activităţi comune pentru copii și părinţi. 

Scopul acestui proiect: 

➢ Crearea unui suport pentru educația preșcolară cu privire la modalitatea de educare a copiilor și 

adaptarea părinților la sistemul educațional european; 

➢ Informarea părinților  și a comunității locale în legătură cu importanța învățământului preșcolar; 

➢ Crearea de modele cu privire la acest subiect, compararea și aplicarea lor; 

➢ Îmbogățirea curriculum-ului la decizia grădiniței care să conțină noile metode și tipuri de activități. 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul ERASMUS+, 

Acţiunea cheie 2 – proiecte de parteneriat strategic în domeniul școlar, Cooperare pentru inovare și 

schimb de bune practici.  

Activitățile la care au asistat cadrele didactice participante la mobilitățile din proiect au fost 

realizate atât în cadrul activităților în grădiniță, cât și în afara  grădiniței, propunând modalități de 

abordare  inovativă (inclusiv metode de educație non-formală), astfel încât profesorii au cunoscut 

modele, tehnici, metode și instrumente de lucru utile în activitatea didactică; 

➢ Profesorii au început să se familiarizeze cu platforme online de cooperare europeană; 

➢ O mai bună colaborare a grădiniței cu părinții și comunitatea locală; 

➢ Profesori cu competențe profesionale îmbogățite, de utilizare a metodelor de învățare personalizate, 

inclusiv referitoare la: dobândirea de cunoștințe despre noile pedagogii, despre aplicarea diverselor 

strategii didactice și despre utilizarea inovativă a TIC în cadrul lecțiilor; competențe îmbunătățite 
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de comunicare în limba engleză; abilități digitale; învățarea prin colaborare cu scopul de a crea 

resurse educaționale deschise; un sentiment crescut de apartenență la spațiul european. 

        Au fost organizate activităţi la organizaţia parteneră din Slovacia – Primăria orașului 

Komárno (Mesto Komárno) şi la grădiniţa parteneră (Materská Škola) dar și la alte instituţii 

educaţionale și culturale, precum Leisure Center din Komárno. 

       Schimbul de experiență și participarea directă la activitățile organizate în instituțiile partenere 

din Komarno, au fost marcate de câteva noutăți: 

➢ În sistemul de învățământ preșcolar din Slovacia planificarea anuală se realizează pe baza 

aceleiași teme. De exemplu, pe un întreg an școlar se desfășoară la nivelul grădiniței 

proiectul tematic „Indienii”. 

➢ Activitățile se desfășoară pe centre de stimulare la fel ca în sistemul nostru, dar cu accent 

deosebit pe activitățile de tip out-door. 

➢ Fiecare grupă este dotată cu tablă interactivă, care funcționează pe baza unui soft pus la 

dispoziție de Ministerul Învățământului din Slovacia. 

➢ Activitățile desfășurate de Leisure Center sunt similare într-o oarecare măsură cu cele 

organizare de Palatele și Cluburile copiilor din România, dar variază vârsta copiilor , 

existând activități care se adresează mămicilor cu bebeluși și copii mici, până la activități 

pentru tineret. 

               Împărtășesc experiența dobândită în urma vizitei la grădiniță cu exemple de activități 

desfășurate pe parcursul unei zile: 

    Activitățile pe centre de interes au fost organizate în curtea grădiniței, începând cu întâlnirea 

de dimineață la care au participat toate grupele de copii de unde au aflat prin intermediul unei 

dramatizări sugestive pentru tema „Indienii”, sarcinile pe care le au  de îndeplinit pe parcursul 

zilei și centrele organizate : 

 
 

➢ Centrul Joc de rol – realizarea unei rețete ilustrate din bucătăria indiană; 
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➢ Centrul Artă- pictarea siluetelor de indieni expuse pe gardul grădiniței, realizarea de 

bijuterii și amulete ( înșirare, șnuruire, pictură, lipire), decorarea covoarelor specific 

indiene, pictare pe față;  

 

 

 
 

➢ Centrul Construcții  - realizarea unui trib indian și a bărcilor; 

 
 

➢ Centrul Nisip și apă – realizarea unui așezământ indian; 

 

➢ Centrul Știință – rezolvarea unor sarcini de lucru cu ajutorul dispozitivelor de înregistrat; 

 
➢ Jocuri și activități alese- jocuri de motricitate, jocuri de atenție; 
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   În urma participării la activitățile din cadrul proiectului, mi-am dezvoltat abilitățile de a lucra într-o 

echipă europeană, am făcut cunoștință cu cele mai bune practici din instituțiile de învățământ partenere, 

am schimbat idei și am găsit soluții la diverse probleme din activitatea noastră didactică. Toate 

activitățile au fost bazate pe angajarea interactivă a participanților.  

   Prin acest schimb de experiență transnațional am devenit mai receptivă la diversitatea socială, 

lingvistică și culturală.  
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ÎNVĂȚAREA  HOLISTICĂ, METODĂ UTILĂ  ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

Iszlai Réka, profesor învățământ preșcolar 

Școala Gimnazială „Dacia” 

Grădinița cu Program Prelungit Nr 10, Tg-Mureș 

 

 

     „ Copilul are o sută de limbaje/ O sută de mâini/ O sută de gânduri/ O sută de  feluri de a gândi/De a 

se juca, de a vorbi /O sută, mereu o sută/De feluri de a asculta/De a se minuna, de a iubi./O sută 

de fericiri /Pentru a cânta şi a-nțelege./O sută de cuvinte pentru a descoperi/O sută de cuvinte pentru a 

inventa/O sută de cuvinte pentru a visa./Copilul are/O sută de limbaje şi o sută de sute de sute încă. 

/Dar… i se  fură  nouăzeci şi  nouă./ Școala şi cultura/” 100 poem (-Loris Malaguzzi Founder of the 
Reggio Emilia Approach) 

   Planeta noastră se află într-un complex proces de evoluție, iar odată cu aceasta sosește pe Pământ o 

generație de copii, înzestrată cu un set nou de caracteristici și abilități. Sunt copii care vin cu energie mai 

pură și mai înaltă decât oricând. Sunt copiii noului Pământ, veniți să vindece lumea în care trăim.  

Abordarea holistică se realizează prin Educaţia Neoumanistă si pune un accent deosebit pe construirea 

de relaţii pozitive cu sine, cu ceilalţi şi cu mediul. Este un gen de educaţie holistică care se adresează 

dezvoltării multilaterale a copilului: dezvoltarea fizică, abilităţile de viaţa practică, puterea morală, 

echilibrul emoţional, responsabilitatea socială, preocuparea ecologică, cunoştinţele intelectuale, expresia 

creativă, înţelegerea intuitivă şi spirituală, nutrirea unei iubiri universale şi respectul pentru toate fiinţele 

lumii.  

 Abordarea holistică se reflectă şi în stilurile de învăţare. Copiii învaţă spontan şi natural absorbind ca un 

burete, luând informaţia din mediu ca pe un întreg, şi apoi descifrează componentele construind 

înţelesul. De aceea stilurile de învăţare în Educaţia Neoumanistă reflecta acest proces holistic, alternând 

“experienţe complete” pentru a trezi curiozitate şi motivaţie, cu prezentarea şi explicarea elementelor. 

Această abordare conserva capacitatea sintetică şi intuitivă a gândiri holistice care deseori este atrofiată 

(minimalizata) în efortul grăbit de a forma gândirea analitică. Curriculum-ul Neoumanist are un puternic 

caracter inclusiv şi porneşte de la cunoaşterea profundă a copilului pentru a asigura progresul acestuia în 

toate domeniile dezvoltării. Este un curriculum orientat pe proces nu pe rezultat, pe autenticitatea 

interioară în parteneriat cu ghidare din partea un autoritatea binevoitor nu doar o dependență pe 

autoritatea externă. 

   Curiozitatea copilului este sursa de energie necesară procesului de învăţare eficient. (El nu trebuie să 

fie un simplu participant ci trebuie să contribuie activ la linia pe care o trasează în desfăşurarea 

învăţării). Copilul nu este considerat doar ca un recipient care trebuie umplut prin educație, el trebuie  sa 

fie implicat activ în formarea și directțonarea procesului de învatare. 
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    Dezvoltarea holistică a copiiilor pune accentul pe cultivarea tuturor părților ființei unui copil, inclusiv 

a elementelor fizice, emoționale, spirituale, intelectuale și creative. Se concentrează asupra tuturor 

părților unui copil în locul unei părți. Copilăria este o perioadă importantă de dezvoltare în viața 

tânărului. Poate afecta sănătatea, bunăstarea și educația persoanei. Modelele de dezvoltare holistică 

încurajează dezvoltarea completă și simultană a nevoilor diverse ale unei persoane, care include 

dezvoltarea psihologică și emoțională. Spre deosebire de modelele tradiționale de dezvoltare a copilariei, 

dezvoltarea holistică încurajează o legătură puternică și fluidă între minte, corp și spirit. Dezvoltarea 

holistică se străduiește să îngrijească toate părțile unui copil, indiferent de vârstă, sex și statut socio-

economic. 

      Metoda holistică de dezvoltare a copilului a apărut în anii 1960 și 1970 și de atunci a câștigat 

constant o tracțiune. Dezvoltarea holistică urmează mai multe modele, dar una dintre cele mai 

proeminente este Montessori. În metoda Montessori, se pune mai puțin accentul pe învățarea rapidă prin 

exerciții și memorare. În schimb, elevii sunt încurajați să învețe în ritm propriu și să se dezvolte 

intelectual cu un stil de învățare mai exploratoriu. Un obiectiv principal al dezvoltării holistice  este de a 

încuraja copiii să se conecteze cu ceilalți din jurul lor și să fie în contact cu împrejurimile lor naturale. 

Copiii sunt învățați că lumea este un loc interconectat, cu cooperare între oameni, plante și animale. 

      În școală, profesorii se concentrează pe învățarea "practică" pentru elevii lor într-un cadru natural și 

confortabil. Ar putea cere copiilor să lucreze în grupuri mici pentru a finaliza proiecte, iar copiii sunt 

încurajați să participe la jocul prietenos cu colegii lor. Cadrele didactice consideră că învățarea este 

experiență și încurajează copiii să se gândească singuri. În loc să memoreze informații și să demonstreze 

cunoștințe prin teste și chestionare, profesorii adresează întrebări deschise. Ele încurajează dezvoltarea 

de sine prin faptul că studenții lor învață prin încercări și erori. În loc să pună accentul pe pedeapsa 

pentru răspunsuri incorecte, ei răspund cu sprijin și entuziasm și încurajează studenții să continue să facă 

o provocare pentru a produce răspunsul corect. Scopul profesorilor într-un cadru de dezvoltare holistică 

este de a face pe elevi să se simtă împuterniciți și capabili să facă față provocărilor. Ei se străduiesc să 

creeze minți de entuziasm, empatie și curiozitate. 

    Dezvoltarea holistică este un proces de auto-actualizare și învățare care combină creșterea 

mentală, fizică, socială, emoțională și spirituală a unui individ. Termenul poate fi folosit pentru a 

descrie forme de educație alternativă bazate pe pe perspectivele mai umaniste și mai democratice. 

Premisa sa este ca un individ să găsească un scop și un sens în viață prin legături cu lumea naturală, cu 

comunitatea și prin valorile umanitare. 

   Punctul de vedere holistic se bazează pe premisa că un sistem ca întreg va determina modul în care 

acționează componentele sale individuale. Ca metodă de dezvoltare, aceasta încearcă să integreze și să 

cuprindă mai multe niveluri de experiență și de semnificație, decât să se concentreze pe un potențial și 

posibilități ale unui individ. Abordarea holistică a învățării este mai degrabă o transformare a cadrelor de 

referință decât a unui sistem bazat pe transmisie și tranzacție. Conexiunile sunt subliniate ca o 

alternativă la fragmentarea învățării în componentele și domeniile sale individuale. 

    Caracteristicile educației holistice: 

1. Învățarea e organică, ascendentă, experimentală si bazată pe cooperare; 
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2. Implementarea simțului comunității și colaborarea între copii, părinți și educatori; 

3. Respect pentru viața interioară a copilului; 

   Scopul profesorilor într-un cadru de dezvoltare holistică este de a face pe elevi să se simtă 

împuterniciți și capabili să facă față provocărilor. Ei se străduiesc să creeze minți de entuziasm, empatie 

și curiozitate. Metoda se  concentrează pe formarea de abilități motrice, artistice, de comunicare. 

Progresul copiilor este urmărit continuu prin monitorizare periodică și colaborare cu părinții. 

   Ce este o lecție holistică și integrată? 

Învățare integrată vă permite să vedeți și să înțelegeți orice fenomen într-o manieră holistică, în grădiniță 

există un sistem de predare a subiectului și se dovedește adesea că cunoștințele rămân împrăștiate, 

dezmembrate artificial conform principiului subiectului și, ca urmare, copiii nu percep întotdeauna 

întreaga imagine a lumii din jurul lor în mod integral. 

Clase integrate sunt o combinație de mai multe activități. Activitățile integrate trezesc interes, ajută la 

ameliorarea supratensiunii, a suprasolicitării și a oboselii, trecând la diferite tipuri de activități. În cadrul 

unei abordări integrate, copiii iau în considerare un anumit fenomen sau eveniment din diferite unghiuri, 

evidențiind și studiind diferite aspecte: 

* social, inclusiv moral și etic; 

* emoțional și senzual, inclusiv muzical, artistic și estetic; 

* logic și matematic; 

* științele naturii. 

Clase complexe în cadrul unui subiect, ele rezolvă diferite probleme ale dezvoltării copiilor și se bazează 

pe diferite tipuri de activități. Aceste activități pot fi realizate în toate grupele de vârstă, dar sunt utile în 

special pentru preșcolarii mai în vârstă. Lecțiile complexe sunt utilizate pe scară largă de practica 

educației preșcolare în diferite domenii ale educației pentru copii. În domeniul educației de mediu, 

clasele complexe pot fi utilizate în diferite grupe de vârstă. 

De exemplu , la sfârșitul toamnei, se ține de obicei o lecție de joc cu copiii grupului mai mare, în timpul 

căreia se formează o idee despre sezonul toamnei. O lecție cuprinzătoare despre acest subiect poate 

consta din mai multe părți și poate include activități diferite. 

   Prima parte a lecției rezolvă sarcini cognitive și dezvoltă abilitățile intelectuale ale preșcolarilor... 

Profesorul clarifică și rezumă ideile copiilor despre toamnă, subliniind trăsăturile sale caracteristice. Un 

rol important în acest proces îl are calendarul naturii, pe care copiii împreună cu profesorul îl țineau 

lunar timp de o săptămână. 

   A doua parte a lecției implică alte sarcini de program și un alt tip de activitate pentru preșcolari. Pentru 

lecție este organizată o mică expoziție specială pe tema toamnei: mai multe reproduceri ale unor artiști 

celebri, fotografie de artă, care poate înfățișa imagini de natură, cadouri de toamnă, 1-2 peisaje moderne, 

natură moartă în pictură și grafică. Vizualizarea expoziției, experimentarea frumuseții - este un alt tip de 

activitate care poartă soluția problemelor estetice. 

   A treia parte a lecției - aceasta este creația artistică a copiilor, activitate manuală în care ei înșiși devin 

artiști și execută lucrări la propria lor discreție și dorință. Poate picta un peisaj, un buchet de flori de 

toamnă într-o vază și ciuperci aplicate într-o iarbă sau coș sau fructe pe un platou. Acestea pot fi 
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meșteșuguri realizate din materiale naturale. Sarcinile pedagogice sunt din nou diferite - dezvoltarea 

abilităților creative ale copiilor, abilitățile lor artistice și manuale. 

   O astfel de activitate complexă, dacă este organizată corespunzător, poate depăși activitatea obișnuită 

în timp - activitățile schimbătoare nu vor provoca oboseală și plictiseală. Mai mult, la propria sa 

discreție, profesorul poate folosi muzica în înregistrare la momentul potrivit, poate face o educație fizică 

distractivă. 
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La différenciation pédagogique : propositions pour gérer l'hétérogénéité des classes 

11-14 octobre 2021 

Formateurs :  

M Pierre-Yves Roux et M Constantin Giosu 

Professeur Marcela Barbu 

Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Râmnicu-Vâlcea   

 

1. Rappel du contexte d’enseignement  

     Parmi  les changements opérés par le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues 

(CECRL) en matière d’enseignement/apprentissage du FLE en Roumanie, deux  me semblent salutaires 

et servent à merveille mon objectif majeur dans l’enseignement du FLE. L’un fait référence à 

l’articulation entre les fondements du CECRL et les pratiques du français en classe, l’autre vise 

l’adaptation des pratiques aux orientations du Cadre. Pour ce faire, j’ai participé ces dernières années à 

tout débat, à toute réunion des professeurs et à toute formation censés me faire avancer dans cette 

approche et en comprendre les mécanismes et les exigences. Depuis la parution du CECRL, les savoir-

faire ont été redéfinis en termes de compétences et les enseignants se sont confrontés à beaucoup de 

confusions terminologiques. C’est donc la raison principale pour laquelle je me suis inscrite à la 

formation  

La différenciation pédagogique : propositions pour gérer l'hétérogénéité des classes 

 

2. Motivations pour la thématique 

     Le thème proposé par cette formation a attiré mon attention pour au moins trois raisons : en premier 

lieu, parce qu’elle porte sur la différenciation, qui, quelle que soit l’expérience du professeur/formateur 

pose et posera toujours problème et suscitera des controverses et qui, soyons francs, ne représente pas 

encore une priorité dans les pratiques de classe de la majorité des enseignants, en deuxième lieu parce 

qu’elle propose non seulement un balayage théorique mais aussi des activités d’élaboration, d’analyse 

d’épreuves suivies par des activités de remédiation auxquelles on accorde, à mon sens, assez peu 

d’importance, préoccupés comme nous sommes par le respect du planning et du programme, au point 

qu’on privilégie parfois, malheureusement, la quantité des savoirs au détriment  de l’acquisition 

profonde et durable. Et enfin, en troisième lieu, le fait que cette formation est dispensée par M. Pierre-

Yves Roux et M.Constantin Giosu , dont j’ai eu le privilège de faire connaissance, ce qui représente un 

gage de sérieux et de méthodes fiables et adaptées à notre contexte d’enseignement, vu que les deux 

formateurs  possèdent une vaste expérience dans le domaine.  

 

3. Le déroulement de la formation 

     Cette formation s’est déroulée en ligne, du 11  au 14 octobre  2021, dans le cadre des actions menées 

par le Centre Régional Francophone pour l’Europe Centrale et Orientale (CREFECO), en partenariat 
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avec le Ministère de l’Éducation Nationale de Roumanie. Prévu pour 35 enseignants, représentants de 

différents départements du pays le stage a été animé principalement par Pierre-Yves Roux, le 

responsable de l’unité expertise et projets au département langue française du Centre International 

d’Études Pédagogiques (CIEP).  

Le programme a été enrichissant, pas très  éprouvant, les journées de travail s’étant déroulées de 15 h à 

19 h, avec une pause-café.  

 

4. Principaux points forts et apports de la formation 

 

4.1.Points forts de la formation  

Les points forts de cette formation se sont retrouvés, à mon avis, dans plusieurs volets: 

a) Le contenu même de la formation, portant sur : 

- la différenciation des types d’évaluation 

- l’intégration de l’évaluation formative  dans un processus pédagogique global 

- l’élaboration des épreuves d’évaluation pertinentes  

- les critères de réussite et les barèmes  

-la pédagogie de l’erreur 

-les activités de remédiation ciblées et différenciées 

- les intelligences multiples  

 

b) L’atmosphère détendue et amicale, adéquate à la collaboration et à l’échange d’idées 

 

c) Le « style » du formateur qui n’est guère „coupé de la réalité” et  a  donc pris toujours en 

compte notre contexte professionnel, a facilité les échanges avec les stagiaires et a privilégié 

l’interaction entre tous les participants. Le retour sur le vécu des participants a été constant 

durant les jours de la formation.  

 

d) Les travaux par petits groupes ont, eux-aussi, créé et maintenu l’ambiance détendue et 

amicale, cela n’empêchant pas un travail sérieux et profitable à tout le groupe. 

 

e) La richesse des outils mis à la disposition des stagiaires et qui leur serviront dans leurs 

pratiques de classe et pour la dissémination.  

 

f) La rédaction, par groupes, d’un compte-rendu de chaque journée et la régulation de la 

journée précédente, en début de la journée de formation.  
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4.2.Les apports du stage 

     Personnellement, je trouve que les apports de ce stage pourraient couvrir au moins deux 

problématiques. L’une concerne la mise en adéquation des pratiques des enseignants avec les techniques 

de différenciation et de remédiation et l’autre les conditions spécifiques de travailler en classe la 

pédagogie différenciée. À mon avis, tout ce qu’on pourrait faire en tant qu’enseignant de français, c’est 

de se mettre à jour avec les pratiques d’évaluation, essayer d’insister plus sur la manière d’aborder la 

remédiation à la suite de l’évaluation formative, vu qu’on doit reconnaître la nécessité de prendre en 

compte les différences de rythme, de style ou encore de stratégies d’apprentissage de nos apprenants. 

 Réfléchir à l’évaluation, c’est essayer de lever les malentendus en classe, entre apprenants et 

enseignants, entre enseignants et parents, entre les enseignants eux-mêmes. En ce qui concerne les 

apprenants, ils doivent , lors d’une classe de langues, se remettre en question et sortir de leur rôle passif, 

davantage que pendant d’autres cours, vu qu’ils travaillent par groupes ou individuellement, qu’ils 

doivent „simuler”, jouer, chanter, dramatiser, etc. , qu’ils sont évalués en continu, et sur différentes 

compétences, et puis qu’ils participent à des concours  et certifications sur des thématiques qui 

requièrent une assez riche culture et avec des tâches qui dépassent souvent les savoirs- faire appris en 

cours, vu qu’ils doivent rédiger des articles, traduire, résumer etc. Alors que les programmes 

rétrécissent, les tâches des concours et examens hors classe varient et risquent de provoquer leur 

désarroi.  

 

5. Principaux points perfectibles 

 

     Il y a, indéniablement, de la place pour l’amélioration dans toute démarche. Nous aurions aimé rester 

plus sur les activités à concevoir autant en différenciation simultanée qu’en différenciation successive. 

Un travail plus poussé sur les intelligences multiples aurait aussi été efficace pour notre progression et 

amélioration des pratiques de classe. 

Mais je suis consciente que cela aurait exigé plus d’heures de formation et que c’est le devoir de 

l’enseignant de continuer son auto-formation.  

 

6. Ce que le stage va changer dans la classe 

 

      A l’issue de ce stage, je me suis promis d’essayer le travail différencié en classe, à la suite de 

l’évaluation formative, en vue de familiariser mes apprenants avec ce type de travail et de voir quel 

pourrait être l’impact sur leur progrès en langue étrangère. Mais la différenciation pédagogique 

nécessite, a minima, des compétences spécifiques de la part de l’enseignant (une bonne connaissance de 

ses apprenants dans tous les aspects, une plus grande réflexivité, une bonne gestion du temps et de 

l’espace, l’identification des besoins, des ressources disponibles (variées et adaptées), la responsabilité 

des apprenants et l’acceptation de la différenciation par les apprenants, etc.). Je peux donc considérer 

que le recours à la pédagogie différenciée doit se faire toujours de manière prudente, modeste et 

progressive, sans changer complètement mes pratiques, en testant, tâtonnant, discutant avec les élèves, 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN  ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

 

114 

 

mais toujours gardant en tête la question « pourquoi je mets en place telle pratique ? » et après, « 

comment je fais pour y parvenir ?». Même s’il peut paraître difficile, le travail différencié ne devrait pas 

être un problème, mais, à mon sens, une solution possible aux problèmes d’écarts entre les élèves. Ceci 

dit, les conditions actuelles de la classe de FLE pourront-elles subir de telles pratiques, de sorte qu’elles 

deviennent mesurables en termes de compétences langagières mieux acquises et consolidées par les 

apprenants ?  

C’est vrai que le besoin institutionnel exige des notes. Mais une fois que l’élève et les autres acteurs 

auront compris l’ensemble du concept et que tout se tient, tout est lié, que la validité de la démarche 

réside surtout dans la cohérence entre la manière d’enseigner et le projet visé par les apprenants –

objectifs, motivations- il y a des chances que tout se passe mieux et que les résultats s’améliorent. 

L’apprenant souhaitera être informé sur son état, évalué et auto-évalué, et également être placé parfois 

en situation de compétition (examen, concours, tests) pour connaître son „niveau”. Rien que de 

compléter un CV européen constitue aujourd’hui un tel exemple d’auto-évaluation, car il y a la rubrique 

incontournable des compétences linguistiques, de leur passeport de langues. De plus, cela a des chances 

de susciter l’intérêt et l’attrait pour telle ou telle langue pour la satisfaction du professeur qui sera, lui 

aussi, plus motivé et plus enthousiaste.  

 

7. Conclusion : bilan et perspectives 

 

     Il incombe à chaque participant au stage d’approfondir les outils généreusement mis à disposition et à 

y puiser des méthodes, des idées afin de mettre en place des activités de création, de remédiation et de 

différenciation. Il revient aussi, d’une manière plus générale,  à l’enseignant de s’informer et de se 

former continûment, afin d’être au courant des nouvelles méthodologies et terminologies, dans un 

monde en constante accélération, pour qu’il puisse mettre en place un dispositif d’évaluation qui mette 

l’apprenant à l’aise et qui l’encourage dans son progrès, par la juste „négociation” du fameux „contrat 

d’apprentissage”, qui associe les apprenants à l’évaluation tout en leur donnant des repères concrets 

(grilles, critères) et en leur précisant les objectifs et les attentes. Ainsi, ils comprendront qu’évaluer ne 

signifie pas seulement recevoir une note, mais que c’est un processus continu et complexe. Il y a encore 

aujourd’hui des enseignants qui ne sont préoccupés que du „contrôle” plus ou moins déguisé, et qui 

laissent de côté la remédiation, et cela parce que, malgré ce que l’on clame haut et fort, ils continuent de 

travailler de façon traditionnelle, de se préoccuper surtout de la grammaire hors contexte, hors situation 

de communication. 

 

     J’espère donc que la participation à cette formation m’aidera à progresser dans mes pratiques de 

classe et à envisager la différenciation comme une constante de mes approches  et la classe de langue 

comme un espace de liberté.   
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI POPULARE LA PREȘCOLARI 

Prof.Înv .Preșcolar Fazekas Beáta Orsolya 

Școala Gimnazială Nr.1 Viișoara ,Bihor  

 Pentru a ne păstra ca români identitatea nealterată,folclorul trebuie cultivat în inimile și mințile 

generațiilor care se succed pe acest pământ,ca o valoare autentică de creație.Folclorul este pentru 

poporul român depozitarul a tot ceea ce înseamnă tradiție ,obicei și artă,izvorâte din rădăcinile istoriei 

,cu specificul acestor meleaguri. 

 Copiii trebuie să fie acomodați de mici cu specificul folclorului ,pentru a-l percepe și a-l trăi în 

toate aspectele sale ,cu plăcere și cu bucurie.Copiii trebuie să-l cunoașcă nemijlocit ,astfel încât formele 

sale să rămână nealterate de învelișul kitch-ului actual. Acest lucru mai este posibil în orașele mici și în 

mediul rural ,unde tradițiile încă sunt vii, unde se respectă anumite evenimente ce poartă în ele 

autenticul artei românești. 

 Ca modelatori de suflete curate ,noi cadrele didcatice ,avem misiunea să-i învățăm pe copii să 

prețuească și să respecte obiceiurile și tradițiile în care s-au născut ,să-i învățăm să iubească meleagurile 

natale,portul românesc . 

În calitate de educatori suntem obligați să facem din creația noastră poulară o carte de vizită cu 

care să batem în porțile cunoașterii și cu care vom fii primiți și apreciați fără îndoială oriunde în 

lume.Copiii se lasă îndrumați și pot fi modelați în așa fel încât ,pe fondul lor afectiv ,să se așeze 

elementele cunoașterii artistice ,care vor imprima gândirii lor anumite  nuanțe ,menite să îmbogățească 

substanța viitoarei activități individuale și sociale. 

Începând cu obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viața poporului ,continuând 

cu frumoasele costume pe care le îmbracă în aceste împrejurări și terminând cu cântecele ,dansurile și 

strigăturile nelipsite de la aceste datini ,izvorul lor este nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască și să le 

adune în mănunchi pentru a le darui din nou. 

Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu preșcolarii 

,reușim ,ca educatori ,să înfrumușețăm viața copiilor ,îl ajutăm să cunoască tradțiile și obiceiurile 

românești și rolul important pe care –l au în viața oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum 

aceste tradiții au dăinuit peste timp. Prin conținutul serbărilor,îl ajutăm pe copii să înțeleagă mesajul și 

conținutul acestor obiceiuri populare ,adaptându-le particularităților de vârstă și aptitudini artistice 

individuale. 

Cu acest prilej ,introducem copiii în lumea frumoasă a cântecului, dansului,poeziei,poveștilor 

,proverbelor,zicătorilor și strigăturilor practicate la unele evenimente tradționale : Crăciunul 
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,Paștele,Moș Nicolae etc......copiii având posibilitatea să cunoască frumusețea și bogăția folclorului 

,diversitatea tradițiilor și obiceiurilor românești ,armonia limbii române. 

Textele cântecelor și poeziilor ,colindelor ,plugușorului,sorcovii transmit urările de bine în 

legătură cu unele îndeletniciri străvechi ale românilor: uratul ,semănatul,păstoritul.Astfel copiii își 

îmbogățesc vocabularul cu expresii populare, proverbe ,zicători și strigători ,pătrund în tainele limbii 

materne și în comorile înțelepciunii popularae. 

La vârsta preșcolară sunt greu de înțeles evenimentele pertecute de Crăciun ,Bobotează ,Paște. 

Ca îndrumători ,încercăm să transmitem ,din generație în generație ,portul ,graiul ,obiceiurile și datinile 

,așa cum le-am moștenit de la străbuni. 

Ele sunt izvor de bucurii și satisfacții care crează copiilor o stare de bună dispoziție ,necesară atât 

dezvoltării psihice ,fizice cât și estetice, Copiii trebuie să interpreteze diferite rolri cântăreț ,dansator 

,povestitor ,creator de obiecte artizanale ,formându-și sau perfecționându-și astfel o serie de abilități 

artistice. 

Serbările au o importanță deosebită în educarea copiilor,în primul rând ,prin conținutul lor 

,transmit un anumit mesaj ,apoi copii se pregătesc âmpreună și depun eforturi susținute pentru realizarea 

unui scop comun ,reușita serbării. 

Serbările aduc lumina în sufletul copiilor,dau aripi imaginației ,crează o atmosferă plină de 

plăcere și bucurie. 

În transmiterea obiceiurilor și tradițiilor în serbările preșcolare am pornit de la ideea că nu există 

un alt element artistic care să poată fi aplicat multilateral în ansamblul procesului educațional.Pentru 

copii,ele reprezintă o distracție ,un joc, o activitate relaxantă ,iar pentru educator constituie un prilej de a 

oferi mănunchiul bucuriei de-a lungul unui șir întreg de repetiții. 

Prin interptetarea rolurilor și pregătirea decorurilor pentru diversele spectacole urmărim un efect 

artistic ,cât și pedagogic ,căutăm un imbold pentru a trezi în copii dorința de a cunoaște și de a păstra 

tradițiile și obiceiurile strămoșești.   

Cel mai aşteptat este însă, Crăciunul, considerat ca sărbătoare a naşterii Domnului. Oamenii au 

cultivat-o de-a lungul timpului, creând tradiţii şi obiceiuri adaptate culturii lor specifice.  

 Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei fiind ocazia când toţi se reunesc, părinţi, copii, 

nepoţi făcându-şi daruri, se bucură de clipele petrecute împreună în jurul mesei, cu credinţa că prin 

cinstirea cum se cuvine a sărbătorilor vor avea un an mai bogat. La sate, îndeosebi sunt păstrate mult 

mai bine datinile acestei perioade a anului. Una dintre cele mai răspândite datini la români este 

colindatul, un ritual compus din texte ceremoniale, dansuri şi gesturi. Astfel în ajunul Crăciunului, cete 

de colindători, costumate tradiţional, urează pe la casele gospodarilor pentru sănătate, fericire şi 
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prosperitate, împlinirea dorinţelor în noul an. 

Pe lângă colindele religioase există vechi colinde laice cum sunt: Capra, Ursul, Cocostârcul, Căiuţii etc.  

Acestea sunt în fapt, jocuri cu măşti şi costumaţii speciale confecţionate de meşteri locali şi care 

ironizează personajele negative ale lumii satului. Colindătorii sunt aşteptaţi în casele lucind de curăţenie 

şi frumos împodobite şi sunt răsplătiţi de gospodari cu covrigi, fructe, nuci, colăcei sau chiar bani. Cei 

adulţi sunt invitaţi la o ţuică fiartă, vin şi cozonac. Se aud de  asemeni colinde precum: Steaua sus răsare, 

Buna dimineaţa la Moş Ajun, O ce veste minunata.  

Ecourile primelor colinde răsună încă din noaptea de 23 spre 24 decembrie. În Ajun numai copiii 

colindă, deoarece ei simbolizează puritatea, curăţenia sufletescă. Cete de copii înarmaţi cu clopoţei şi 

bice, şiraguri de zurgălăi, încep “a colinda/ pe la case a ura”, strigând pe la uşi şi la ferestre “Bună 

dimineaţa la Moş Ajun/ Ne daţi ori nu ne daţi”. Tradiţia spune că nu este bine să respingi colindul, 

deoarece astfel respingi şi binecuvântările acestuia şi nu-ţi va merge bine tot anul. Gazdele ies în uşă şi-i 

poftesc pe micuţi în casă, servindu-i cu tradiţonalii covrigei, cu nuci şi mere, cu colaci făcuţi în casă şi 

gogoşi proaspete.  

Tradiţia spune că primii care intră in gospodăria gazdei sunt băieţii, deoarece aduc belşug în 

gospodărie. În unele zone această tradiţie poartă denumirea de “Colindeaţă”, având loc în noaptea de 23 

şi grupurile de copii îi trezesc pe gospodari pocnind din bici şi strigand “Bună dimineaţa, dă-ne 

colindeaţa!”. Acesată colindeţă reprezintă darul oamenilor către copii şi este menită să reverse asupra 

celui care o dăruieşte împlinire şi câştiguri.De Anul Nou trebuie să ai casa curată, masa bogată, să porţi 

haine noi şi să confecţionezi un lucru, cât de mic, ca să ai prosperitate.  

Tradiţia spune că în noaptea dintre ani este bine să faci mult zgomot, ca să alungi spiritele rele. 

Întâmpină noul an cu muzică, joc şi voie bună, ca să-ţi fie mai bine.  

Tot de Anul Nou există obiceiul de a nu arunca nimic, pentru că-ţi dai norocul din casă. Nu împrumuta 

bani şi nu face datorii în prima zi, deoarece vei fi mereu în pierdere. La trecerea dintre ani, fix la ora 

00.00, pune-ţi o dorinţă, pentru că are toate şansele să ţi se îndeplinească. Aduce noroc să mănânci linte 

sau carne de porc de Anul Nou. Poartă haine roşii în noaptea de Revelion şi vei fi vigilent, iubit şi plin 

de energie tot anul. 
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Profesorul european 

                                                                     Prof. Boștinaru Maria Adelina 

                                                                                  Liceul Tehnologic Brătianu, Drăgășani 

                        

                      Dincolo de o Europă culturală, economică și politică există o Europă educațională. Mai 

mult chiar, se poate spune că valoarea europeană înseamnă în primul rând o schimbare de atitudine, 

mentalitate și competențe. 

  Pornind de la sintagma Secretarului general al OCDE, Angel Gurría:"Profesorul european 

reprezintă fluidul vital al educației și dezvoltarea profesională a acestuia este un ingredient esențial în 

menținerea calității sistemelor de educație.", doresc în următoarele rânduri să definesc calitățile, 

aptitudinile și metodele ce definesc un profesor european. 

  O îndelungată perioada de timp s-a acordat o deosebită importanta dimensiunii cognitive 

a procesului instructiv-educativ, considerându-se că educația nu înseamnă doar acumulare de informații, 

de cunoștințe care apoi pot fi valorificate practic; cu timpul, s-a constatat că și dimensiunea psihosocială 

joacă un rol semnificativ în activitatea educativă. 

  Climatul psihosocial al orelor de curs, de seminar sau de lucrări practice, atmosfera 

generală care predomina pot influența reușita elevilor sau a studenților. În activitatea de învățare au loc 

interacțiuni repetate intre profesor și elevi ce pot conduce la influențare reciprocă și la atingerea tuturor 

obiectivelor propuse. 

  Profesorul european se implica în activitatea didactică cu întreaga sa personalitate, 

investește afectiv, își împărtășește experiența cognitivă și de viață elevilor săi, stabilind anumite 

raporturi, anumite relații cu aceștia. Relațiile pe care le stabilește cu aceștia depind atât de structura sa de 

personalitate și de stilul de conducere a activității educative, cât și de trăsăturile individuale și de grup 

ale studenților. 

   A fi profesor european, presupune a promova strategii și metode de predare activă și a 

dezvolta interesul elevilor pentru cunoașterea și înțelegerea valorilor europene. Acest lucru constă în 

realizarea unor proiecte de lecție care să evidențieze valorile europene și suprapunerea lor peste cele 

românești. În concepția profesorului european pentru declanșarea resorturilor interne ce susțin efortul de 

învățare a elevilor este esențială utilizarea tehnologiei, fiind catalizată că nevoia de cunoaștere, de 

explorare, de descoperire. Instruirea asistată de calculator este o metodă modernă și inovatoare în 

învățământul românesc ce are la bază dezvoltarea utilizării tehnologiei, în raport cu realizarea idealului 

educațional, întemeiat pe tradițiile umaniste constând în dezvoltarea liberă și armonioasă a 

individualității umane, în formarea personalității autonome și creative. 

Prezentarea proiectelor didactice cu ajutorul calculatorului, oferă o serie de avantaje ca: 

- Achiziționarea informațiilor, prin asocierea logică a noilor idei cu cele învățate anterior 

- Simularea unor fenomene imposibil de realizat în fața elevilor 

- Adoptarea unor strategii de automanagement al învățării  

- Stimularea memorării vizuale, prin prezentarea fenomenelor 
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-  Valorificarea gândirii divergente, a învățării prin descoperire. 

   Calculatorul oferă un volum mare de date cu posibilitatea selectării anumitor informații 

de interes personal. Profesorii sunt de părere că principalele cauze ale utilizării limitate sau ale 

neutilizării tehnologiei în școli sunt: lipsa de conținut/software corespunzător pentru susținerea lecțiilor, 

lipsa conexiunii la Internet, lipsa fondurilor pentru achiziționarea tehnologiei. În viziunea profesorului 

european, învățarea asistată de calculator este cea mai benefică pentru studiul științelor (fizică, chimie, 

biologie), limbi străine, matematică, istorie și limba maternă deoarece folosesc oportunitățile de 

vizualizare, de organizare grafică și de reprezentare oferite numai prin noile tehnologii. Calculatorul 

permite explorarea unor fenomene fizico-chimice care au loc în condiții dificil de realizat și se 

dovedește foarte util pentru manipularea unui model sau sistem în care anumite elemente sunt parametri 

variabili, iar calitățile intrinseci se pot modifica. Calculatorul poate simula eficient experimente, fără a 

se substitui lucrărilor de laborator, contribuind la o mai bună înțelegere a realității înconjurătoare de 

către elevi. 

  În ceea ce privește impactul general al utilizării calculatorului la nivelul elevilor, 

profesorii sunt de părere că acesta este pozitiv, atât la nivel de grup, cât și individual; elevii au un interes 

mai mare de a învăța utilizând calculatorul la școală. Se observă o concentrare mai bună a elevilor și se 

remarcă lucrul în echipă și favorizarea dezvoltării competențelor de cooperare. Acest efect al tehnologiei 

de creștere a motivației și de atragere a elevilor către învățare, explorare și descoperirea cunoașterii se 

face remarcat pentru toate materiile din programele școlare – de la matematică și fizică sau chimie până 

la istorie, limbi străine și geografie). Elevii se bucură și de răsplata de a lucra împreună cu colegii de 

clasă pentru a finaliza proiecte de grup, dezvoltându-și abilități practice de colaborare și lucru în echipă, 

care ulterior vor fi relevante pentru locul de muncă. Aceștia au competențe mai bune de rezolvare de 

probleme și și-au îmbunătățit capacitatea de lucru în echipă. De asemenea, deținerea de cunoștințe de 

operare a calculatorului îi pregătește pe elevi mai bine pentru viitoarea lor carieră profesională. Tot în 

măsura în care au acces la tehnologie în clasă, profesorii consideră că această metodă de predare, asistată 

de computer, este în mod cert mai eficientă. 

  Profesorul european pune accent pe activitățile ludice; jocul și activitățile ludice sunt 

instrumentele de lucru în metoda animației socio-educative; ceea ce se poate spune despre această 

metodă este faptul că jocul este o activitate plăcută, voluntară, cu reguli mai mult sau mai puțin str icte, 

activitate în cadrul căreia participanții se simt liberi, își explorează și își pun în valoare abilitățile 

cunoscute și mai puțin cunoscute, propria ființă.  

Competențe privind activitatea profesorului european. 

a) Competențe privind integrarea europeană: 

Deținerea unui set de cunoștințe funcționale legate de: 

Dimensiunea europeană a procesului de învățare și predare; 

 Țările participante la programele școlare; 

Programele europene în domeniul educației; 

Organizarea sistemelor școlare din alte țări europene; 
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Specificitatea domeniului educației în Europa și lume (subsistem, conținuturi, metodologie). 

b) Capacitatea de a: 

De a utiliza instrumente informative pentru a participa la programele europene; 

De a gestiona experiențele educaționale 

Capacitatea de a implementa eficient instrumente ale educației interculturale; 

Capacitatea de a realiza legătura dintre contextul european și cel local în activitatea profesională 

c) Competențe psihopedagogice și didactico-metodologice: 

De a asigura transpunerea eficientă a proiectării didactice în practică; 

De a asigura articularea predării cu evaluarea din perspectiva învățării ca sursa de formare a elementelor 

de competentă a elevilor; 

De a familiariza elevul cu ideea de implicare responsabilă în sarcina; 

De a manageria timpul în funcție de ritmul de activitate a elevilor; 

d) Competențe de comunicare 

De a asculta activ; 

De a formula întrebări relevante; 

De a reformula anumite enunțuri pentru a le face inteligibile pentru elevi; 

De a susține discuții libere cu elevii 

De a selecta secvențe informative și acționale prin raportare la specificul vârstei; 

De a crea oportunități de feedback elevilor; 

           Un profesor de nivel european trebuie să cunoască nivelul pregătirii fiecărui student, capacitățile 

intelectuale, trăsăturile de personalitate, cât și status-ul sau în cadrul grupei. În același timp, este necesar 

să cunoască fenomenele de natura psihosocială ce au loc în respectiva grupă.. Pentru aceasta, el poate 

alcătui sociograma grupului, stabilind relațiile de influențare unilaterală, cele de influențare reciprocă, 

cât și cele de influențare neutră dintre studenți. Profesorul nu trebuie să se situeze deasupra normelor, 

legilor grupului, ci să le respecte și să se adapteze lor, pentru a dobândi încrederea și respectul grupei, 

absolut necesare pentru a se putea realiza comunicarea didactică, și, implicit, activitatea de predare-

învățare. 

 Studenții sunt animați de anumite stări, de anumite trăsături de caracter: colegialitate, invidie, 

egoism, altruism, spirit de competiție, etc. Toate aceste trăsături trebuie să fie cunoscute de către 

profesor pentru a le diminua pe cele conflictuale care exista între studenți și pentru a le valorifica la 

maxim pe cele cu caracter pozitiv. 

 Profesorul trebuie să se ocupe de fiecare student în parte, mai ales la seminarii și la laboratoare, 

dar fără a neglija grupul. Este necesar să-și stimuleze studenții pentru a colabora și pentru a-i transforma 

în parteneri în actul didactic pentru că, conform definiției, cei care sunt parteneri într-o anumită 

activitate, fac tot posibilul pentru că acea activitate să se desfășoare în condiții normale. 

 Deci, parteneriatul profesor-student este absolut necesar în activitatea educativă. Pentru că 

această relație să existe, profesorul trebuie să-l investească pe student cu o anumită credibilitate, cu o 
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anumită putere, să-l considere o persoană matura, responsabilă pentru tot ceea ce face și ceea ce 

gândește. Nu trebuie considerat a fi un obiect al acțiunii educaționale, ci un subiect al acesteia, un 

participant activ la propria formare. 

 Profesorul va însămânța ideea că amândoi (atât acesta, cât și studentul) trebuie să învețe 

permanent pentru a face față cerințelor cu caracter instructiv-educativ. Astfel, aceștia trebuie să fie 

pregătiți permanent, să fie la zi cu ultimele noutăți din domeniul respectiv. Profesorul va sugera 

studenților ca el are foarte multe de învățat de la aceștia pentru că puterea de asimilare a acestora este 

mult mai mare decât a lui, ei fiind destul de mulți, iar profesorul doar unul singur. De asemenea, acesta 

va reuși să le cultive încrederea în forțele proprii și să-i facă să înțeleagă că atât el, cât și studenții se fac 

răspunzători de calitatea activității instructiv-educative. 

             Profesorul le va dezvolta spiritul critic, gândirea critică atât în legătură cu informațiile pe care le 

receptează, cât și cu propriul lor mod de a fi și de a acționa, ajutându-i în cazul în care aceștia solicită, 

să-și dezvolte mai mult punctele forte și să-și anihileze punctele slabe care le îngreunează foarte mult 

procesul de cunoaștere, dezvoltarea profesională și personală a lor. 

 Atmosfera din sala este una de securitate, încredere în forțele lor proprii, încurajând reușitele 

fiecărui student, motivându-i să participe la activități, nesancționând prea grav micile eșecuri, punându-i 

în situația de a trage învățăminte de pe urma lor, astfel reușind să stabilească o relație de simpatie între 

acesta și studenții săi. 

 Indicat ar fi că încă din primele ore de curs, seminar sau de lucrări practice profesorul să 

reușească să-i trateze ca pe niște adulți care își doresc foarte mult să participe activ la propria formare și 

împreună cu aceștia să stabilească conținutul informațional care trebuie parcurs în respectivul semestru 

său an universitar, maniera de organizare a activităților didactice, precum și modalitățile de evaluare 

continuă și finală. Tot în primul seminar profesorul trebuie să fie deschis la sugestii, la propuneri în 

legătură cu aspectele de mai sus. Ideea de bază este ca studentul să înțeleagă că poate găsi în profesor un 

colaborator, un partener care vrea să îl ajute, să îl sprijine ori de câte ori este necesar. 

 Este dificil de stabilit o relație de colaborare, de parteneriat cu studenții dacă profesorul nu 

acorda o mare importanță vieții afective a studentului. Pentru aceasta, profesorul trebuie să fie o 

persoană empatică care înțelege atitudinile, sentimentele care-i mobilizează pe studenți și care respectă 

viața personală a acestora și, în unele cazuri, chiar ține cont de ea pentru că multe situații personale 

reclamă o anumită conduita școlară. 

 Ca partener al studenților, profesorul se ocupa foarte mult de educația lor, misiune destul de 

dificilă la această vârstă, dar nu și imposibilă. El trebuie să dezvolte virtuți sociale, să îi ajute să-și 

găsească propria identitate, pentru că înainte de a transmite valori cognitive, profesorul transmite valori 

morale și îi asista pe studenți în însușirea acestora, prin sublinierea importanței semnificației unor 

sentimente precum cel de satisfacție a reușitei, cooperării, respectului pentru realizări, etc. Rolul de 

educator al profesorului este acela de a trezi virtuți, de a forma caractere. 

 Astfel, profesorul european are de îndeplinit o sarcină complexă, care cere mult devotament 

pentru profesie, tact pedagogic, respect pentru ceilalți (în special pentru studenți), tratarea lor ca pe niște 
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ființe egale lui și desfășurarea activității didactice ca partener al studentului, ca sfătuitor și, mai ales, ca 

educator. 
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Formarea cadrelor didactice pentru performanță în actul educațional 

 

                                                                                               Prof. Boștinaru Maria Adelina 

                                                                                    Liceul Tehnologic Brătianu, Drăgășani 

 

           Profesorul îndeplinește o profesiune de o deosebită importanță, aceea care asigură formarea și 

pregătirea personalității tinerelor generații și pregătirea lor profesională în cadrul instituțiilor de 

învățământ, strâns legate de viață, de activitatea socio-profesională, morală și cetățenească. 
             Profesiunea didactică este asociată cu câteva categorii fundamentale de roluri, acceptate de 

majoritatea sistemelor de formare a profesorilor: proiectare, mangementul și organizarea activităților de 

învățare, consiliere psiho-educațională, managementul clasei de elevi, comunicare cu elevii, părinții și 

colegii, dezvoltare profesională de-a lungul vieții, participare la perfecționarea procesului educațional și 

a inovațiilor din școală, oferirea de servicii educaționale pentru comunitate etc. 
           Personalitatea profesorului în condițiile învățământului actual presupune și o serie întreagă de 

calități, determinate de specificul și complexitatea muncii pe care o desfășoară. Profesorul își asumă deci 

o multitudine de roluri, a căror exercitare este dependentă de personalitatea lui. În școală, profesorul este 

conducătorul activității didactice care se desfășoară în vederea realizării obiectivelor prevăzute în 

documentele școlare. 
            Rolurile  pe care le poate exercita profesorul: 
 1.Profesorul, ca expert al actului de predare-învățare: el poate lua decizii privitoare la tot ceea ce se 

întâmplă în procesul de învățământ. 
2.Profesorul, ca agent motivator, declanșează și întreține interesul, curiozitatea și dorința lor pentru 

activitatea de învățare. 
3.Profesorul, ca lider, conduce un grup de elevi, exercitându-și puterea asupra principalelor fenomene ce 

se produc aici. Este un prieten și confident al elevilor, un substitut al părinților, obiect de afecțiune, 

sprijin în ameliorarea stărilor de anxietate. 
4.Profesorul, în ipostază de consilier, este un observator sensibil al comportamentului elevilor, un 

îndrumător persuasiv și un sfătuitor al acestora. 
5.Profesorul, ca model: prin întreaga sa personalitate, prin acțiunile, comportamentul său este un 

exemplu pozitiv pentru elevi. 
6.Profesorul, ca profesionist reflexiv, se străduiește tot timpul să înțeleagă și să reflecteze asupra 

întâmplărilor inedite din clasă, să studieze și să analizeze fenomenele psihopedagogice cu care se 

confruntă. 
7.Profesorul, ca manager, supraveghează întreaga activitate din clasă, asigură consensul cu ceilalți 

profesori, cu părinții și cu ceilalți factori. 
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            Profesorul își asumă deci o multitudine de roluri, a căror exercitare este dependentă de 

personalitatea lui. Dar pe lângă activitatea didactică profesorul desfășoară și o activitate extrașcolară sau 

cultural-educativă. În această ipostază, profesorul ne apare ca pedagog social, animat de grija pentru 

ridicarea gradului de cultură și al națiunii sale. 
             Un profesor bun își lasă definitiv amprenta asupra dezvoltării armonioase a elevilor săi, printr-o 

sumă de calități esențiale care îl ajută să facă cinste vocației îmbrățișate.  

Profesorii buni sunt constructiviști 
            Constructivismul este o teorie a învățării diferită de educația tradițională, bazată pe un suport 

metodologic puternic în practica educativă. Profesorii constructiviști pun mai puțin accentul pe 

instruirea elevilor și mai mult pe construirea competențelor cognitive, fizice, atitudinale, emoționale și 

sociale ale copiilor. Astfel, profesorii constructiviști integrează în procesul didactic multe componente 

spontane, cum ar fi învățarea prin descoperire, jocul, curriculumul la alegere, lucrul în echipă, 

experimentele etc. Să fii un astfel de profesor implică mult curaj, o pregătire aparte și o perfecționare 

continuă, însă rezultatele obținute sunt excepționale. Profilul  profesorilor  de tip constructivist  implică: 

• Dragoste pentru oameni; 
• Învățare motivantă și semnificativă; 
• Înțelegere în profunzime a proceselor și fenomenelor; 
• Lucrul în echipă; 
• Gândirea creativă (laterală); 
• Multă imaginație; 
• Excelente abilități de comunicare; 
• Pasiune pentru povești și lectură; 
• Răbdare; 
• Simțul umorului. 

                   Astfel, elevii  învață să exploreze realitatea, să fie autonomi, să-și exprime opiniile și 

dorințele, să pună întrebări și să obțină informațiile de care au nevoie. Copiii vin la școală cu plăcere, 

deoarece nicio zi nu seamănă cu cealaltă, fiind expuși unei schimbări permanente a stimulilor de 

învățare. 
  

Un profesor bun este echitabil 
Un profesor bun se menține el însuși la standardele impuse elevilor săi. El aplică reguli și coordinate pe 

care le respectă la rândul său, pentru a consolida o legătură apropiată și sinceră cu copiii. 
 Un profesor bun este adaptabil 
Performanța la catedră se obține și printr-o adaptabilitate sporită, schimbând lecția sau activitățile 

spontan, pe fondul unei situații imprevizibile. Dacă elevii par să nu înțeleagă un concept, de pildă, un 

profesor trebuie să identifice pe loc modalitatea mai bună prin care să-l explice. 
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 Un profesor bun este atent la nevoile individuale 
La fel de important este ca un dascăl să descopere personalitatea și interesele fiecărui elev și să introducă 

în actul pedagogic acele componente distincte care să ajute cu adevărat copiii să învețe și să se dezvolte. 
 Un profesor bun știe să lucreze în echipă 
Abilitatea de a colabora eficient cu ceilalți profesori, cu părinții, administratorii școlii și cu alte părți 

implicate direct sau indirect în formarea elevilor este o altă calitate esențială a unui profesor bun. 
 Un profesor bun este creativ 
A prelua un concept și a-l contura într-o lecție originală, interactivă și dinamică este o altă aptitudine de 

bază pe care un profesor bun o deține. Un astfel de dascăl va fi întotdeauna capabil să capteze atenția 

elevilor săi și să-i facă să își dorească repetarea acestor experiențe la clasă. 
 Un profesor bun este empatic 
A fi sensibil la dificultățile cu care se confruntă elevii, deși la prima vedere nu intră în atribuțiile de la 

clasă, este o calitate excepțională a unui profesor. Atunci când un dascăl reușește să privească lucrurile 

din perspectiva elevilor săi, devine cu adevărat un mentor pentru aceștia în drumul lor către succes. 
 Un profesor bun se perfecționează constant 
Proverbul “Omul cât trăiește, învață” are o importanță deosebită în vocația de dascăl. Un profesor bun se 

preocupă în permanență de propria sa perfecționare, găsind în sine resurse infinite de voință în a evolua. 

Iar această instruire continuă nu se referă doar la stăpânirea disciplinei predate, ci și la îmbunătățirea 

metodelor didactice și de relaționare cu copiii, ca un bun psiholog care știe ce abordare să adopte la nivel 

comportamental. 
               Cei mai buni profesori sunt cei care-și iubesc meseria și au o pasiune adevărată pentru 

materiile pe care le predau. Respectul, prietenia și presiunea pe elevi doar în anumite momente cheie 

sunt lucrurile pe care un cadru didactic ar trebui să le știe. „Când ai un profesor care te inspiră și căruia 

chiar îi pasă de tine, atunci vezi diferența”. Cel mai important lucru la un profesor este calitatea de a 

inspira. Profesorii care inspiră sunt cei care schimbă cu adevărat viețile oamenilor. 
            Calitățile unui bun profesor nu se referă doar la competența sa didactică, ci și la capacitățile 

empatice și sociale. Astfel, a avea competente de specialitate – în funcție de domeniul predat- și 

pedagogice este important, dar nu de ajuns pentru a fi într-adevăr un profesor apreciat de către elevii săi.     
             În primul rând, calitățile unui bun profesor implică a avea anumite abilități sociale de a pătrunde 

în viața interioară a grupului de elevi, abilități empatice, de a înțelege copiii și a putea privi lumea prin 

ochii lor, și nu în ultimul rând, valori superioare, căci profesorul este un model pentru elevii săi (sau ar 

trebui sa fie). Un asemenea profesor perfect este un specimen rar, din păcate, și aceasta deoarece este 

nevoie ca persoana care se hotărăște să devină profesor să ia această decizie în baza unei vocații 

interioare, a unui ideal de a forma mințile tinere. În schimb, de multe ori se ia decizia pentru o carieră în 

învățământ din rațiuni pur practice – inexistența unui alt loc de muncă mai bun, statutul social apreciat. 
              Astfel, printre calitățile unui bun profesor, cele mai importante sunt tactul și talentul pedagogic, 

capacitatea de a forma mintea tinerilor, de a preda în mod creativ și de a nu se limita doar la un monolog 

plictisitor. De multe ori, nu ceea ce spune un profesor este important, ci modul în care o spune. Predarea 

unei lecții printr-un lung monolog (cum, din păcate, încă se întâmplă de cele mai multe ori) nu stârnește 
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interesul elevilor, mai mult, îi deranjează pe aceștia, căci se simt complet ignorați în această interacțiune 

într-un singur sens. Modul în care un profesor comunică cu elevii săi este esențial, iar dacă acesta 

găsește moduri atractive de a prezenta informațiile și încearcă o interacțiune adevărată cu elevii săi, 

rezultatele se vor observa imediat. 
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TRADIŢIILE DIN MUNTENII DE SUS 

                                   Prof. Elena Alexa 

 Şcoala Gimnazială "Constantin Parfene" Vaslui 

Având în vedere istoricul şi originea locuitorilor a fost normal ca în satul Muntenii de Sus să 

existe o complexitate a culturii populare româneşti. Indiferent de statutul satelor, locuitorii judeţului 

Vaslui sunt puternic ataşaţi tradiţiilor. Între aceştia, cei din Muntenii de Sus excelează din acest punct de 

vedere. Veniţi din nordul Moldovei şi din alte zone în care predominau anumite obiceiuri, ei le-au 

transferat în zona Vasluiului.  

În acest orizont cultural se înscrie în prim-plan dansul „Rândurile”. Este vorba de fapt de o suită 

de dansuri populare care se deosebesc de celelalte suite prin faptul că sunt performate numai la Anul 

Nou. Aflaţi în pragul înnoirii anului, toţi urătorii execută un număr de dansuri care au un caracter 

tradiţional. Dansurile „Corăbiasca”, „Floricica” şi celelalte care formează suita nu sunt executate în 

timpul anului. Desfăşurarea obiceiurilor de iarnă implică revigorarea costumului popular şi a tot ce este 

legat de acesta. Peste an însă există anumite prilejuri de manifestare a altor obiceiuri: nunţile încă îşi mai 

păstrează aspectul tradiţional obişnuindu-se să se ofere în dar nuntaşilor prosoape ţesute la război. 

Dansurile „Rândurile” se organizează cu ocazia sărbătorilor de Anul Nou. Formaţia este compusă dintr-

un număr de 14 băieţi şi trişcarul, cel care acompaniază dansul. Cu trei săptămâni înainte de începerea 

sărbătorilor de iarnă, tinerii se adună la o casă unde încep repetiţiile. În seara de Anul Nou, încă de cu 

ziuă, umblă din casă în casă ca să cuprindă tot satul, dar mai cu seamă merg la cei unde lampa este 

aprinsă, acest lucru fiind un semn că gospodarii îi aşteaptă. Încă de acum 60 ani, costumul popular de la 

formaţia „Rândurile” s-a păstrat până în zilele noastre şi este compus din bocanci, iţari, cămaşă, curele 

bătute cu aplice sau rozete, flanelă de lână brumărie, bariz galben, fustă, brâu cu ciucuri, iar pe cap 

căciulă de oaie brumărie sau neagră, împodobită cu flori, mărgele colorate, iar la picioare zurgălăi sau 

clopoţei care răsună după bătăile dansului. Din cei 14 dansatori, doi sunt îmbrăcaţi în dame: domnişoara 

îmbrăcată în mireasă, care  „duce” dansul şi „bucovineanca” care se află la capătul dansului, ea fiind 

îmbrăcată în catrinţă, cămaşă cusută de mână, batic. În formaţie se află şi ofiţerul (cămăraşul) care este 

împuternicit de Primărie printr-un contract. El are o puşcă cu două cartuşe şi trebuie să asigure ordinea şi 

protecţia celor care umblă cu acest obicei în seara de Anul Nou. Acest dans se dansează în casa omului, 

de se stinge şi lampa din cauza bătăilor dansului. Rolul cămăraşului este de a păzi băieţii de mascaţii 

care vor să-i atace pentru banii adunaţi. Dansurile sunt însoţite în permanenţă de strigături care ritmează 

mişcările, dar totodată conţin unele aluzii umoristice, de satiră. Acompaniamentul se realizează exclusiv 

la trişcă, instrument tradiţional, fiind o formă primară a fluierului (lipseşte dopul şi vrana). Tot în seara 

de Anul Nou, tinerii satului merge cu uratul şi colindul.  

De asemenea, şezătorile constituie un mijloc complex de educaţie, deoarece îi familiarizează pe 

copii cu unele elemente de folclor contribuind astfel la dezvoltarea dragostei pentru tradiţiile populare, 

la dezvoltarea gustului pentru frumos, pentru armonie, stăpânirea de sine, spiritul de echipă. O frumoasă 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN  ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

 

129 

 

tradiţie păstrată cu sfinţenie de bătrânii satului pe care o scot la iveală din lada de zestre mai ales în 

serile lungi de iarnă este şezătoarea, ce încă nu şi-a pierdut identitatea în mediul rural. În cadrul 

organizării şezătorilor, femeile ţes la război, torc lână, împletesc, scarmănă lână şi, în timp ce lucrează, 

cântă şi deapănă amintiri, poveşti, zicători, ghicitori. Comuna Muntenii de Sus prezintă un interes 

deosebit din punctul de vedere al etnografiei, prezentând aspecte originale în raport cu celelalte comune 

din judeţul Vaslui. În scopul conservării identităţii locale, precum şi a identităţii generale române, s-a 

înfiinţat un muzeu sătesc, prin proiectul “Tradiţii în oglindă”-PHARE CBC 2005 pentru Programul de 

Vecinătate România -Republica Moldova, „Muzeul Traditiilor” pentru comuna Muntenii de Sus, dar şi 

pentru Valea Vasluiului. Casa ţărănească, la origine construită din bârne, a adăpostit de-a lungul 

timpului cele mai vechi tradiţii ale artei populare româneşti. Astfel muzeul nou înfiinţat s-a dorit să ne 

trimită în timp şi să cunoaştem elementele care alcătuiau o gospodărie ţărănească. Clădirea se află în 

vatra veche a satului şi este compusă din: camera de locuit, tinda, camera de curat, prispa cu cerdac şi 

deregi de lemn şi un chiler. În camera de locuit s-a amenajat patul cu capete, laiţa, războiul de ţesut, lada 

de zestre, masa rotundă cu scăunele, sobă cu vatră, culmea cu haine, iar pereţii sunt împodobiţi cu 

covoare, lăicere, carpete şi prosoape. În tindă ne întâmpină două manechine, respectiv bărbat şi femeie, 

costumate în portul popular reprezentativ al satului. Chilerul adăposteşte unelte agricole, carul pentru 

boi, butoaie, zdrobitor, sanie mare de lemn, banc pentru tâmplărie, covată, piuă de lemn, cufere, oale 

pentru gătit de lut, măşti tradiţionale, unelte pentru realizarea obiectelor ţesute. Casa ţărănească este 

împrejmuită cu un gard împletit din nuiele. O atenţie deosebită s-acordat obiectelor de păstorit şi de 

prelucrare a lânii, aceasta ţinând de prima ocupaţie importantă a locuitorilor. O alta secţie prezintă arta 

populară din comună, în primul rând ţesăturile de interior şi elemente de costum popular. Secţia a treia 

cuprinde creaţii de artă populară originală produse tot de locuitorii comunei indiferent de vârstă. El 

constituie un act de identitate al comunei Muntenii de Sus, un motiv de mândrie locală şi o dovadă a 

participării sătenilor de aici la viata spirituală a judeţului prin originalitatea creaţiilor realizate în timp. 

„Muzeul tradiţiilor” are un rol educativ atât pentru cei mai în vârstă care se ataşează şi mai mult de 

tradiţiile pe care le-au cultivat de-a lungul timpului, cât mai ales pentru tânăra generaţie care nu trebuie 

să-şi uite originile. Înfiinţarea muzeului din Muntenii de Sus este un act patriotic şi un mijloc de educaţie 

permanentă atât a celor mai în vârstă, cât mai ales a copiilor.  
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PROIECTUL EDUCAŢIONAL 

- INSTRUMENT AL DEZVOLTĂRII ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE – 

Prof. Tăbăcaru Iulia-Carmen 

Grădinița cu P.P. ,,Arlechino" Galați 

 

Caracteristici şi tipologie 

Din perspectiva dezvoltării organizaţionale a şcolii, proiectul este cel mai potrivit instrument, 

pentru că poate fi definit ca o nouă modalitate de abordare a activităţii instituţiei şcolare, într-un 

context orientat spre descentralizare, flexibilizare şi deschidere a şcolii către comunitate. 

➢ Proiectul educaţional are avantajul de a fi centrat pe problemele cheie ale şcolii, pe nevoile sale reale, pe 

problemele care sunt definitorii pentru politica sa de dezvoltare. De aceea, derularea unor proiecte este 

considerată a fi una dintre cele mai adecvate strategii de dezvoltare a organizaţiei şcolare. 

➢ Proiectul instituţional constituie, cu avantajele şi limitele sale, un demers de mobilizare a energiilor. 

➢ Utilizarea proiectului, în versiunea sa operatorie ne plasează în faţa unei tendinţe a societăţii noastre de a 

stăpâni curentul impetuos al schimbării. 

➢ Reorganizările la care suntem martori impun un proces continuu de dezvoltare de proiecte, de punere în 

aplicare a noilor metode instructiv- educative, de toleranţă a incertitudinii şi acceptare a schimbărilor. 

➢ Se vorbeşte astăzi despre o inflaţie de activism crescând cu care ne confruntăm, despre o forfotă a 

reînnoirilor care ne împinge permanent spre inovaţie. 

➢ Dezvoltarea prin proiect este pusă în funcţiune tocmai 

o pentru a ne îndepărta de rutină, 

o pentru a particulariza situaţiile, 

o  responsabiliza oamenii şi lucrurile – fiecare proiect se confruntă cu o problemă unică, 

care trebuie rezolvată într-o manieră inedită. 

➢ Utilizarea managementului de proiect în educaţie favorizează realizarea cu succes a proiectelor ce 

vizează dezvoltarea organizaţiei şcolare datorită principalelor sale avantaje: 

▪ controlul complexităţii şi a dinamicii proiectului, 

▪ ajustarea continuă a limitelor, 

▪ controlul relaţiei dintre proiect şi mediul acestuia. 

➢  Managementul de proiect în domeniul educaţional trebuie să ţină seama de cel puţin patru 

caracteristici ale proiectelor instituţionale: 

▪ unicitatea elaborării şi a realizării proiectelor, 

▪ singularitatea situaţiilor ce se cer optimizate prin proiect, 

▪ gestiunea complexităţii şi a incertitudinii, 

▪ posibilitatea explorării oportunităţilor într-un mediu deschis. 
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CLASIFICAREA PROIECTELOR EDUCAŢIONALE 

 

1. după sursa sau iniţiatorul proiectului: 

 Proiecte interne care sunt produsul exclusiv al organizaţiei şcolare, iar elaborarea, implementarea şi 

evaluarea proiectului aparţin membrilor organizaţiei şcolare. 

 Proiecte  externe care sunt produsul altor surse decât organizaţia şcolară  şi în care aceasta poate deveni 

participant activ în termenii stabilirii unor condiţii reciproc avantajoase. De exemplu, în rolul de iniţiator 

al unor proiecte externe pot fi: instanţele superioare ale învăţământului (minister, inspectorate judeţene, 

case ale corpului didactic, universităţi şi departamente de formare a personalului didactic, ş.a.), 

organisme internaţionale ( Banca Mondială, Comunitatea Europeană, UNICEF, ş.a.), organizaţii şi 

fundaţii nonguvernamentale (Soros, Salvaţi copiii, Fundaţia ecologică, ş.a.), concerne economice (IBM, 

Procter & Gamble, ş.a.). 

 Proiecte mixte ce pot combina criteriile enunţate şi în care sursa în ceea ce priveşte elaborarea 

proiectului putem spune că este mixtă, externă şi internă. De regulă, în această situaţie, din exterior, se 

oferă şcolilor doar liniile generale ale proiectului (scopuri, arii de interes, strategie generală) lăsând 

libertate şcolilor în a elabora propriul proiect care să răspundă specificului, nevoilor lor dar care să se 

încadreze în strategia generală iniţială. Astfel de proiecte, de regulă, se încadrează în programe mai 

ample, regionale, naţionale europene, care îşi propun finalităţi complexe realizabile pe o întindere 

temporală medie sau mare, cum sunt, de exemplu: Programele Phare, Programele Tempus, Programele 

Comenius, Programele Leonardo, Programele Socrates, şi alte programe ale Uniunii Europene sau ale 

Băncii Mondiale, ale unor fundaţii nonguvernamentale, sau programe gestionate de ministere sau agenţii 

guvernamentale. 

 

2. după factorii implicaţi în derularea proiectului şi mai ales după natura relaţiilor ce se 

stabilesc între aceştia : 

 proiecte bazate pe un parteneriat extern, care vizează raporturile şcolii cu comunitatea – părinţi, 

autorităţi locale, agenţi economici, diferite componente ale societăţii civile. 

 proiecte bazate pe un parteneriat intern, configurat de raporturile diverşilor actori implicaţi în realizarea 

activităţilor educaţionale din şcoală – cadre didactice, elevi, personal auxiliar şi administrativ. 

 proiecte bazate pe un parteneriat mixt ce solicită implicarea membrilor organizaţiei şcolare în raporturile 

acesteia cu comunitatea. 

 

3. după aria de interes din ansamblul componentelor organizaţiei şcolare: 

 proiecte ce vizează dimensiunea structurală: resursele umane - membrii organizaţiei şcolare, resursele 

valorice - obiectivele şi cultura organizaţiei, resursele materiale – mediul fizic şi logistic, resursele 

financiare – bugetul organizaţiei şi sursele de finanţare. 

 proiecte ce vizează dimensiunea instrumental-strategică: strategiile şi modalităţile de acţiune, 

modalităţile de comunicare intra şi extraorganizaţională, managementul organizaţiei şcolare . 

 proiecte ce vizează dimensiunea socio-afectivă şi motivaţională : relaţiile interpersonale şi intergrupale, 
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modalităţile de motivare şi promovare, climatul organizaţional. 

 proiecte ce vizează dimensiunea integrării în comunitate: comunitatea locală, comunitatea regională, 

naţională şi internaţională. 

 

4. după  gradul  de  complexitate şi perioada de timp vizată pentru derulare: 

 proiecte de lungă durată şi complexitate crescută ce se pot întinde pe parcursul a câtorva ani şcolari şi 

implică multe componente ale organizaţiei şcolare 

 proiecte de durată şi complexitate medie ce se pot întinde pe parcursul a câtorva luni sau semestre 

şcolare şi vizează un conţinut mai redus 

 proiecte de scurtă durată şi complexitate redusă ce se pot derula pe parcursul a câtorva săptămâni sau 

zile şi care vizează o singură componentă a organizaţiei şcolare. 

 

5. după complexitatea schimbării pe care o induce în organizaţia şcolară : 

 proiecte ce induc schimbări majore care solicită un timp îndelungat şi implică un parteneriat mixt (de 

exemplu: schimbarea strategiei de dezvoltarea a organizaţiei şcolare, schimbarea structurii sau a culturii 

organizaţionale, schimbarea managementului sau a climatului organizaţional). 

 

 proiecte ce induc schimbări punctuale, reduse ca grad de complexitate, cu un caracter ameliorativ şi care 

vizează îmbunătăţirea activităţii în diverse sectoare ale activităţii instituţiei şcolare ( de exemplu, 

schimbarea modalităţii de distribuire a ajutoarelor sociale sau schimbarea modului de relaţionare a 

secretariatului cu elevii şi părinţii acestora, ş.a.) 

 

6. după tipul de management al proiectului : 

 proiecte cu un management bazat pe responsabilitate individuală, caracterizate prin : 

• atribuirea întregii responsabilităţi privind coordonarea şi realizarea proiectului unui manager de proiect; 

• selectarea unor specialişti din diferite compartimente ale organizaţiei numiţi responsabili cu realizarea 

unor obiective parţiale; 

• implică o structură organizatorică în care să se regăsească atât managerul de proiect, cât şi specialiştii 

din diverse sectoare uniţi într-o echipă de proiect. 

 proiecte cu un management bazat pe un stat major caracterizate prin : 

• dirijarea realizării proiectului de către un manager de proiect în colaborare cu o echipă de specialişti 

constituită din persoane din afara organizaţiei care se ocupă în exclusivitate de derularea proiectului; 

• membrii echipei de proiect sunt în acelaşi timp şi executanţi ai unor lucrări, acţiuni ce derivă din 

realizarea proiectului; 

• pentru restul acţiunilor solicitate de proiect se implică specialiştii interni ai organizaţiei. 

 proiecte cu un management mixt care combină cele două forme prezentate şi constă în reunirea în cadrul 

unui compartiment distinct subordonat managerului de proiect a unor specialişti din interiorul şi din 

afara organizaţiei, care au obiective precise, sarcini, competenţe şi responsabilităţi specifice derivate din 
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proiectul la realizarea căruia participă. 

 

7. după resursele financiare antrenate de proiect: 

 proiecte cu finanţare internă în care bugetul prevăzut pentru derulare este susţinut din veniturile 

organizaţiei şcolare ( venituri bugetare, taxe de şcolarizare, cursuri şi alte servicii oferite în regim de 

taxă, sponsorizări ale organizaţiei şcolare, activităţi de found-raising). 

 proiecte cu finanţare externă în care bugetul este solicitat în totalitate de la o instanţă externă 

organizaţiei şcolare cum ar fi: organisme internaţionale (Banca Mondială, Comunitatea Europeană, 

UNICEF, ş.a.), organizaţii şi fundaţii nonguvernamentale (Soros, Salvaţi copiii, Fundaţia ecologică, 

ş.a.), concerne economice (IBM, Procter & Gamble, ş.a.). 

 proiecte în cofinanţare în care bugetul este asigurat şi din venituri interne dar şi din surse externe, în 

anumite proporţii convenite de comun acord între partenerii proiectului. 
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           INCLUZIUNEA SOCIALǍ ŞI ŞCOLARǍ A COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE 

SPECIALE 

                                                              Prof. Tapalagă Nadia Valentina 

                                                        Școala Gimnazială “Sf. Nicolae” Botoșani 

 

 În activitatea pe care o desfăşoară, omul este o fiinţă dependentă de ceilalţi. Are nevoie 

permanentă de a comunica şi coopera. Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt 

percepuţi diferit, perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la 

societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate.  

Şcoala este de asemenea un mediu important de socializare. 

Deseori ne întrebăm noi, cadrele didactice, cum vom efectua integrarea copiilor cu CES?....Oare 

nu ar trebui să ne gândim că este prioritară realizarea procesului de înţelegere a colegilor cu privire la 

deficienţele lor? Copiii pot fi foarte cruzi sau foarte drăguţi cu alţi copii care sunt diferiţi de ei. Atunci 

când sunt în preajma lor, îi pot imita, pot râde de ei, se pot juca lânga ei fără să-i includă şi pe ei, 

prefăcându-se că nu există. De obicei, copiii reacţionează aşa atunci când nu înţeleg. Pentru a-i putea 

înţelege mai bine, se pot organiza jocuri cu ajutorul cărora pot înţelege, pe rând, diverse handicapuri. De 

exemplu, pentru a-i înţelege pe copiii cu deficienţe de vedere, se poate propune un joc în care, pe rând, 

copiii, sunt legaţi la ochi şi lăsaţi să se descurce într-un perimetru definit. În felul acesta, copiii vor 

înţelege mai bine situaţia în care se poate afla un copil cu deficienţe de vedere. Asemănător se pot 

inventa diverse jocuri adaptate la vârsta şi la puterea lor de înţelegere. 

 Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel, copilul deprinde prin joc 

informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul 

înconjurator, învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. 

Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; 

condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei 

motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânarul 

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 

învăţatură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la 

cerinţele şcolare.  

În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau 

indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de 

comportament se simte respins de către mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar 

intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora 

tot ceea ce nu-i oferă societatea. În astfel de cazuri, cadrul didactic trebuie să se apropie mai mult de 

sufletul copilului pentru ca acesta să nu se mai simtă respins. 

Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie 

individuală şi de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. De asemenea, copiii au nevoie de ajutor 
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suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind nevoie să primească în activitatea şcolară 

conţinuturi şi sarcini simplificate. 

Elevii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea 

psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor 

factorilor educaţionali (familie, cadre didactice).  

Din experienţa personală putem afirma că profesorul poate folosi în procesul de predare-

învăţare- evaluare diverse strategii şi intervenţii utile: în primul rând trebuie să ţină cont de  crearea unui 

climat afectiv-pozitiv. Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare, 

 încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor, 

încurajarea independenţei şi creşterea autonomiei personale sunt  aspecte semnificative   de care cadrul 

didactic trebuie să ţină cont în vederea facilitării integrării şcolare a acestor copii. Este foarte important 

ca noi, cadrele didactice, să le încurajăm eforturile, să îi sprijinim, să îi apreciem pozitiv  în realizarea 

sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă. De asemenea folosirea frecventă a sistemului de recompense, 

laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres, 

centrarea învăţarii pe activitatea practică nu sunt de neglijat când vorbim despre copii cu CES. 

De cele mai multe ori, când lucrăm cu elevi cu cerinţe educative speciale, ne gândim la sarcini 

împărţite în etape mai mici, realizabile, la folosirea învăţării afective, la adaptarea metodelor şi 

mijloacelor de învăţare, evaluare, dar și la sprijinirea elevului să devină membru al unui grup.  Este bine 

să organizăm activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonală (jocuri, 

excursii, activităţi extraşcolare, activităţi sportive, de echipă), să îi  

 sprijinim emoţional, să folosim  un limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui de înţelegere.        

Aşezarea în prima bancă a elevilor cu deficienţe de vedere, îmbunătăţirea calităţii iluminării, 

adecvarea materialelor didactice sunt aspecte pe care profesorul nu le omite când lucrează cu astfel de 

copii. Poziţia profesorului trebuie să fie astfel încât fiecare elev să-l poată vedea, iar în dialogul 

profesor-elev, profesorul să vorbească  stând numai cu faţa spre elevi. 

O altă perspectivă ce nu poate fi omisă de către cadrul didactic este aşezarea copiilor cu 

hiperactivitate şi deficit de atenţie în primele banci, astfel încât să nu le distragă atenţia restul 

colectivului şi să fie aşezaţi în apropierea elevilor care sunt acceptaţi de colectiv ca modele pozitive. 

Încurajarea oricărei tentative de comunicare, indiferent de natura ei este importantă. 

Profesorul  trebuie să fie ferm, consecvent, să folosească înţelegerea şi calmul ca modalitate de  stingere 

a manifestării agresive a elevului,  să fie comentată acţiunea elevului şi nu personalitatea lui. Este indicat 

ca profesorul să aprecieze limita de suportabilitate a elevului (să nu-l jignească sau umilească),  să 

folosească o mimică binevoitoare şi o atitudine deschisă (să nu încrucişeze braţele şi să nu încrunte 

privirea).  

Într-o abordare incluzivă, toţi elevii 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. 

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 
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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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Biserica creștină – izvorul și leagănul educației 

                                                                      Profesor Mărginean Mihaela 

                                                                      Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș”, Mediaș 

 

 O provocare a lumii moderne este educația copiilor. Dacă aruncăm o privire spre Sfânta 

Scriptură și în cărțile Sfinților Părinți vom descoperi principii și strategii didactice extrem de actuale. 

Oare de ce? 

 Model desăvârșit pentru creștini, Iisus, Pedagogul,  ne învață cum să ajungem la mântuire, dar și 

lucruri concrete în ceea ce privește relația dintre oameni. Astfel, la baza învățăturii sale stă porunca 

iubirii: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău 

și din toată puterea ta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Marcu 12, 30-31).  Identificarea lui 

Iisus cu învățătura sa este o pildă pentru cei care fac educație. El nu a teoretizat învățătura, ci a trăit-o, a 

pus-o în aplicare cu fiecare cuvânt și gest. 

 Aspectele fundamentale ale pedagogiei nou-testamentare sunt surprinse în cărțile IITimotei și 

Tit. Oamenii trebuie să învețe să se abțină de la păcate, să trăiască “în înțelepciune, cu dreptate și  

cucernicie și să se aștepte în fericita nădejde și arătarea slavei lui Dumnezeu”. (Tit 2,12) 

 Profesorul Constantin Cucoș vorbește despre  strategiile didactice la care a apelat Iisus Hristos: 

sistem individual, grupal, frontal și monitorial. Iar principiile cu valoare paradigmatică care străbat 

pedagogia lui Hristos sunt: desăvârșirea, activismul, libertatea interioară, egalitatea și iubirea fraternă și 

valorificarea copilului. (Constantin Cucoș, p.45) 

 În Noul Testament putem vorbi și de stimulente educative cum ar fi: mângâierea și încurajarea 

copiilor, văzute ca un mod de răsplată (Matei 11,28), dar și de laudă a acestora (Matei 25, 32-36), însă să 

fie o laudă spre zidire, nu spre dărâmarea copiilor ( II Cor.10,8). Iisus ne vorbește despre mustrare, 

reproș, ceartă sau chiar dojenirea copiilor, dar toate însoțite de iubire pentru a forma caracterul unui 

copil.  

Tema educație copiilor se regăsește și în cărțile Sfinților Părinți: Clement Alexandrinul, Sfântul 

Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore de Nazianz, Sfântul Grigore de Nyssa și 

Fericitul Augustin. Ei au fost preocupați mereu de modul în care copilul primește o educație aleasă, o 

educație care începe în familie  și continuă în biserică. 

 Clement Alexandrinul (150-217 d.Hr) prin lucrarea sa “Pedagogul” ne prezintă o sinteză a 

ideilor educaționale existente la vremea respectivă. 

 „Pedagogul” este o scriere în trei cărți, un manual de educație și morală creștină. În această 

lucrare se vorbește despre educarea practică a sufletului și a trupului, de unde se trece la stadiul 

cunoașterii sau al științei, prin ascultarea învățătorului, care revelează și explică lucrările credinței. 
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 În prima carte este prezentat Hristos, ca educatorul model al creștinilor, în cărțile a doua și a 

treia se dau instrucțiuni amănunțite asupra felului de trai zilnic al creștinismului: mâncarea, băutura, 

îmbrăcămintea, plimbarea, căsătoria etc. La finalul lucrării este un imn adresat lui Hristos.  

Sfântul Clement Alexandrinul spune că locul de unde trebuie începută educația este sufletul, iar 

Pedagogul este “Cel care vindecă prin sfaturile Sale patimile sufletului nostru, care sunt împotriva firii”. 

(Clement Alexandrinul, I,6,1) Despre suflet vorbește și Sfântul Ioan Gură de Aur care afirmă că sufletul 

unui copil “este un oraș de curând zidit” ( Sfântul Ioan Gură de Aur, p.164)  

 Clement prin mijloacele educative pe care le propune, se arată a fi un pedagog modern, care nu 

privează copilul de niciuna dintre bucuriile copilăriei. El dă o serie de sfaturi practice, îndeosebi 

mamelor, pentru a face o educație sufletească și fizică a copiilor. Aerul curat, somnul, curățenia copiilor 

sunt elemente importante pentru o bună dezvoltare a puterilor fizice. Sfântul Părinte vorbește despre 

importanța râsului, a jocurilor și a veseliei. Principiul după care trebuie să se ghideze creștinul în viață 

este cumpătarea. El recomandă în cărțile sale două principii metodice pentru educație: pregătirea 

progresivă a elevilor și asentimentul ascultătorilor, adică colaborarea dintre educator și elev. Se 

promovează necesitatea unei educații personalizate, în cadrul căreia educatorul trebuie să urmărească cu 

deosebită atenție firea fiecărui ascultător.  

 Sfântul din Alexandria le recomandă viitorilor dascăli o serie de metode didactice, care sunt 

valabile până în zilele noastre. El vorbește de predarea intuitivă și activă, prin folosirea procedeului 

pedagogic euristic. Îl dă exemplu pe Hristos. Enumeră și câteva metode folosite de Iisus în educația 

oamenilor: sfătuirea, blamul ( mustrare pentru fapte și rușine, spre apropierea de fapte bune( Clement 

Alexandrinul, I,77,1-2), dazaprobarea, rușinarea, admonestarea, acuzația, reprobarea (dojana legală 

făcută fiilor care se răzvrătesc împotriva îndatoririlor pe care le au) și frica - definită ca izvor de 

mântuire.(Cristina Benga, p.126) Totodată vorbește despre mijloacele educației creștine care sunt: 

poruncile și învățăturile descoperite în Sfânta Scriptură, pilde și reguli. Foarte des este amintit exemplul 

personal.  

 Astfel, Sfântul Clement Alexandrinul este cel dintâi pedagog creștin, care dă norme și prescripții 

precise în lucrarea dedicată educării celor botezați. 

 Pedagogii creștini pun accent pe dezvoltarea viirtuților creștine pentru formarea personalității 

tinerilor. În biserică se urmărește dezvoltarea la tineri a virtuții iubirii, virtute îndreptată spre prieteni, 

dar și spre dușmani. Iubirea aceasta trebuie să fie puternică, naturală, deplină și lucrătoare, adică 

transformată spre acte de caritate. Tinerii sunt foarte receptivi și la proiecte de asistență socială. 

În biserică tânărul îl întâlnește pe Dumnezeu. Fără acesta el nu poate ajunge la desăvârșirea sa. 

Participarea la sfintele slujbe este foarte importantă, pentru că ei simt că aparțin unei comunități. Copilul 

trebuie să știe că în biserică îl primește pe Hristos în sufletul său, în inima sa, în ființa sa.  

   Influența pedagogică a Bisericii este foarte importantă. Astfel, biserica oferă copiilor un model 

de conduită față de divinitate, dar și față de semeni. Ei devin mai buni în fața lui Dumnezeu și a 

oamenilor. „Biserica educă pe cei din toate tinerele generații prin modelul divino-uman propus, prin 

Întruparea pe care o binevestește...”. ( Necula Constantin, p.22) 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN  ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

 

139 

 

 Biserica completează educația începută de părinți și se dovedește a fi o modalitate 

complementară alături de școală în materie de formare spirituală. Mijloacele bisericii sunt cele 

tradiționale: rugăciunea, spovedania și cele noi: implicarea tinerilor în diferite activități sociale. Ei 

trebuie sensibilizați. Pot deveni mesageri pentru alți tineri, sau chiar pentru părinții lor. Să ne amintim că 

majoritatea părinților nu au studiat religia în școală.  În afara bisericii nu există mântuire, așa cum nu 

există educație desăvârșită: „Biserica trebuie să țină cont de misiunea ei apostolică: ea este sarea 

pământului. Conservă și dă gust priorității numărul unu al educației, educarea omului pentru viața de 

veci”. ( Necula Constantin, p.21) 

Biserica creștină rămâne pentru totdeauna izvorul și leagănul educației și oferă în continuare 

soluții pentru o educație modernă și actuală a tinerei generații. 
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STUDIUL DEFECTELOR DE VEDERE ALE OCHIULUI UMAN DIN PERSPECTIVĂ TRANS 

ȘI INTERDISCIPLINARĂ 

 

Profesor Balaban Georgeta 

Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț 

 

Din punct de vedere optic, ochiul poate fi considerat ca un instrument care formează imagini reale, 

format din două părți principale: 

• lentila convergentă – cristalinul, care produce imagini ale obiectelor 

•  un ecran sensibil – retina, pe care se formează imaginile. 

  Deși obiectele pot fi la distanțe diferite de ochi, imaginile trebuie să se formeze pe retină, aflată 

la distanță fixă de cristalin. Acest lucru se datorează fenomenului de acomodare, care constă în variația 

distanței focale a cristalinului, prin variația curburii sale.  

Punctul limită, cel mai indepărtat și cel mai apropiat, între care se poate acomoda cristalinul se 

numesc punct remotum si, respectiv punct proxim; pentru ochiul normal ele sunt la  -∞ si la 25 cm.  

 

 

 

Fig.1 Formarea imaginilor obiectelor pentru ochiul normal 

Cu vârsta, scade capacitatea de acomodare a cristalinului, punctul proxim se depărtează  și ochiul 

devine prezbit. Defectul se corectează cu lentile convergente.  
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Pentru ochiul hipermetrop, distanța cristalin-retină este mai mică decât la ochiul normal și 

punctul proxim este mai departe de ochi decât pentru ochiul normal. Hipermetropia se corectează cu 

lentile convergente. 

Pentru ochiul miop, distanța cristalin-retină este mai mare decât la ochiul normal, și ca urmare 

punctul remotum nu este la infinit, iar punctul proxim este mai aproape de ochi decât pentru ochiul 

normal. Miopia se corectează cu lentile divergente. 

Tema 1.  

Realizarea modelului unui ochi normal, cu distanța dintre lentilă și    ecran CR de 25 cm și 

determinarea pozitiei punctului proxim 

Procedeul experimental: 

Se menține constantă distanța CR de 25 cm, care reprezintă distanța cristalin-retină pentru modelul 

ochiului normal realizat de sistemul optic L – E  și se apropie becul B de L, la aproximativ 40 cm, până 

ce pe  ecranul E se obține imaginea clară a filamentului. Se măsoară distanța D de la bec la lentilă. 

Apropiind becul în continuare, se constată ca nu se mai obține imaginea clară pe ecran. Punctul găsit 

reprezintă deci punctul proxim pentru acest model de ochi. 

   

 

 

 

Tema 2. 

 Realizarea modelului unui ochi prezbit față de modelul de ochi normal, determinarea poziției 

punctului proxim  și corectarea defectului de vedere 

Pornind de la modelul ochiului normal realizat  cu distanta CR de 25 cm, se realizează modelul ochiului 

prezbit, cu cristalinul mai putin bombat, prin înlocuirea lentilei cu distanța focală de 15 cm cu o altă 

lentilă L’, cu distanța focală mai mai mare, de 20 cm. 
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Asezând becul B la distanța D determinată pentru 

punctul proxim la modelul de ochi normal, pe ecran 

nu se mai formează imaginea clară a filamentului. 

Pentru  ,,corijarea defectului” se alatură lentilei L’ 

o lentilă convergentă L” , cu f = 60. Se deplasează 

becul B până se formează imaginea clară a 

filamentului pe ecran. 

 

 

 

Tema 3. 

Realizarea modelului unui ochi hipermetrop, 

determinarea poziției punctului proxim  și 

corectarea defectului de vedere 

Pornind  de la modelul  ,,ochiului  normal”, cu distanta CR de 25 cm se realizează modelul  ,,ochiului 

hipermetrop” prin apropierea ecranului E la ≈ 20 cm de lentila L  
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Asezând becul  B la distanta D, față de lentila L, imaginea clară a filamentului nu se formează  pe 

ecranul E’. Punctul proxim se găsește la distanța 

 

 
Corectarea hipermetropiei se realizează cu lentile convergente 

  

Tema 4. 

Realizarea modelului unui ochi miop, determinarea poziției punctului proxim  și corectarea 

defectului de vedere 

Pornind  de la modelul  ,,ochiului  normal”, cu distanta CR de 25 cm se realizează modelul  ,,ochiului 

miop” prin indepărtarea ecranului E la ≈ 35 cm de lentila L  

Asezând becul  B la distanta D, față de lentila L, imaginea clară a filamentului nu se formează  pe 

ecranul E’. Punctul proxim se găsește la distanța  

 

 

Se alătură lentilei L o lentilă divergentă  L”’  și se caută punctul proxim al sistemului în acest caz, care,  

trebuie să coincidă cu cel găsit la ochiul normal. 
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Tradiţii populare dobrogene – Paparuda şi Caloianul 

                                                                                   Prof. înv. primar Gafar Denis 

                                                                                   Liceul Tehnologic ,,Nicolae Dumitrescu” - Cumpăna 

 

                 Pentru românii din toată ţara, Paştele este cea mai mare sărbătoare creştină. Tradiţiile şi 

obiceiurile practicate cu ocazia acesteia diferă de la o regiune la alta unele dintre ele practicându-se şi în 

zilele noastre, mai ales în zonele rurale.                                                                                                                                                                            

              Zona Dobrogei, cunoscută pentru mozaicul său etnic, deţine obiceiuri specifice Sărbătorilor de 

Paşte încă păstrate în comunităţile de lipoveni, armeni, greci, bulgari sau aromâni. Una dintre ele este 

,,Paparuda”. Acesta este un obicei întâlnit în localităţile Niculiţel, Luncaviţa, Jijila, Văcăreni, dar şi în 

mare parte în sudul României. Etimologic, pe lângă termenul românesc, ,,Paparudă” , şi cel aromân 

,,Pirpiruna” există şi cel bulgar sub denumirea de ,,Perperuda” (obicei bulgar în timp de secetă) şi 

totodată, se găsesc menţionate şi formele sârbo – croate ,,Perperuna, Perepuna, Perperuna”. Cercetătorii 

admit și faptul că ar putea fi vorba despre un relict tracic, respectiv Paparion, considerat înrudit cu 

teonimul trac Papas, epitet al lui Zeus și al divinității tracice Attis. În fine, este luat în considerare și 

termenul „rudar“ și „papa“, care ar însemna „tată aducător de ploaie“. În varianta mitului Paparudei, 

conservată de folclor, invocația magică este adresată unei zeițe, în ziua de joi, a treia săptămână după 

Rusalii sau ori de câte ori se instalează seceta prelungită, în iunie și iulie. 

              Conform dicţionarului, cuvântul ,,Paparudă” este definit ca o fată sau femeie care în vreme de 

secetă, îşi înfăşoară corpul (gol) în verdeaţă, cântă şi dansează pe uliţe şi invocă ploaia. Iar conform 

superstiţiilor, personaj mitologic, închipuit ca o femeie îmbrăcată în zdrenţe, care aduce ploaia. Acest 

ritual magic este practicat pentru invocarea ploii în timpul secetelor dar are şi o dată fixă, joi, în a treia 

săptămână post-pascală. Dansul este executat de fete tinere cu cel puţin una sau două mascate, adică sunt 

dezbrăcate şi înfăşurate în frunze şi ghirlande din frunze şi plante împestriţate cu panglici roşii. Uneori 

este o singură figurantă – o fată sub zece ani. Alaiul umblă prin tot satul, de la o casă la alta, 

însoţitoarele interpretează un cântec ritualic, bătând din palme, iar paparuda joacă un dans săltăreţ. 

              Paparuda invocă onomatopeic ploaia prin dans, prin bătăi din palme, prin plesnetul degetelor, 

prin răpăitul tobelor improvizate din tigăi, dar mai ales prin ritmul şi conţinutul textului magic: 

,,Paparudă – rudă, / vino de ne udă / cu găleata-leata /, peste toată ceata; / cu ciubărul – bărul / peste tot 

poporul. / Dă-ne Doamne, cheile / să descuiem cerurile / să pornească ploile, / să curgă şiroaiele / să 

umple pâraiele./ 

Hai, ploiţă, hai! / udă pământurile / să crească grânele / mari cât porumbele. / Hai ploiţă , hai!” 

              Alte texte întâlnite sunt următoarele: ,,Papalugo, suie-te la cer, deschide-i porţile trimite de 

acolo ploaia aici, ca să crească bine secara, grâul, meiul şi altele sau ,,Paparudă, rudă / vino de te udă / 

ca să cadă ploile / cu găleṭile, / paparudele / să dea porumburile / cât gardurile / şi să crească spicele / cât 

vrăbiile". 
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             Ȋn timpul dansului sau după terminarea acestuia este obligatorie udarea cu apă a paparudei sau a 

întregului grup. Stropitul cu apă reprezintă un gest de magie, prin analogie. În mentalitatea arhaică şi 

tradiţională se consideră că imitarea ploii era suficientă pentru producerea ei.  

             De asemenea, se consideră că „masca verde” reprezintă spiritul antropomorf al vegetaţiei, ce se 

va regenera odată cu căderea ploilor. Se credea că purtarea „măştii verzi” (flori, frunze) va influenţa 

bogăţia culturilor. Pentru dansul lor sunt răsplătiţi cu daruri care simbolizează belşugul: ouă, grâu, lapte, 

colaci, fructe, bani etc. Uneori primesc şi haine vechi legând obiceiul de cultul morţilor. 

            După ce au terminat dansul prin sat, pe seară, paparudele merg la o apă curgătoare, aprind paie 

pe apă, apoi îşi aruncă pe apă şi veşmintele din frunze.  

             Un alt ritual pentru invocarea ploii este ,,Caloianul”  care constă în realizarea unei păpuşi de lut, 

decorată cu coji de ouă vopsite, îngropată în câmp, ca apoi după o perioadă de timp (9-40 de zile) să fie 

dezgropată, ruptă în bucăţi şi împrăştiată, simbolizând fertilitatea, belşugul culturilor şi regenerarea 

vegetaţiei. Copiii, fete și băieți, erau costumați în părinții Caloianului, dar și în preot, dascăl, gropar, 

țigan și țigancă, iar roluri importante aveau și bocitoarele. Ele cântau: „Iene-Iene, Caloiene, / Ia cerului 

torţile / Şi deschide porţile / Şi porneşte ploile, / Curgă ca şuvoile, / Umple-se pâraiele / printre toate 

văile, / Umple-se fântânile, / Să răsară grânele, / Florile, verdeţele, / Să crească fânaţele / Să-s-adape 

vitele, / Fie multe pitele”.      

           După ce caloianul a fost aruncat pe o apă curgătoare sau într-o fântână, alaiul pornea apoi spre 

casa gazdei, acolo unde a fost confecționat Caloianul, sau acasă la un alt copil din grup, unde avea loc 

pomana Caloianului, iar copiii erau așteptați de către adulți cu plăcinte. Totul se încheia cu următorul 

cântec: ,,Ene, Ene, Caloiene! / Tinerel te-am îngropat, / De pomană că ţi-am dat, / Apă multă şi vin mult 

/ Să dea Domnul ca un sfânt, / Apă multă să ne ude, /Să ne facă poame multe!”                                                                                                                                                 

          Denumirea provine din slavul ,,kaljenu”= de lut, datorită materiei prime din care este 

confecţionată. Obiceiul este întâlnit în satele de slavi din judeţul Tulcea. 

          Indiferent de tradiţiile şi obiceiurile practicate, important este petrecerea alături de cei dragi, 

bucuria de a fi cu rude şi prieteni. Paştele este o sărbătoare solemnă, care aduce omenirii speranţa 

mântuirii şi a vieṭii veşnice, prin sacrificiul lui Isus Hristos.   
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O TRADIȚIE DE SUFLET - AMINTIREA VIE A PROFESORILOR MEI 

 

Prof. Lupaşcu Liliana – 

Şcoala Gimnazială ,,Constantin Parfene”, Vaslui 

 

 

,,În spatele tuturor cuvintelor pe care le-am citit cred că în esenţă 

a fi un dascăl model înseamnă mai presus de toate să fii împăcat 

cu tine însuţi că pentru acest lucru ai fost menit.” 

 

A fi dascăl nu înseamnă un oarecare ,,meseriaş” care lucrează cu lemn, tablă, materiale de 

construcţii. Nu este o meserie oarecare unde să-ţi permiţi rebuturi, resturi, timp pierdut. În primul rând 

timpul nu-l mai poţi întoarce, iar stricăciunile făcute nu le mai repari, oricât te-ai strădui. 

A fi dascăl nu înseamnă doar omul de la catedră, omul cu catalogul, omul care pune note şi face 

observaţii, pedepseşte şi iartă. Rolul dascălului, asemeni unor chinuiţi Sisifi, este de a relua, an de an, 

bătălia cu indolenţa, cu ignoranţa, cu nepăsarea şi capacitatea celor care jertfind totul ,,zeului ban”, surpă 

temeliile morale ale societăţii. 

Sintetizând calităţile unui foarte bun dascăl ne stă la îndemână atât de folosita sintagmă, aceea că 

,,are tact pedagogic”. Când spunem acest lucru ne gândim la cultura generală şi profesională a 

dascălului, la personalitatea sa, la experienţa sa, la calităţile atitudinale care ar putea îngloba ceea ce 

numim umanismul pedagogic: spiritul de obiectivitate şi de dreptate, cinste, demnitate, corectitudinea, 

optimismul, răbdarea, stăpânirea de sine, conştiinţa responsabilităţii, capacităţi ale gândirii(flexibiltatea, 

creativitatea, originalitatea), unele calităţi ale limbajului folosit în procesul comunicării(inteligibilitatea, 

claritatea, expresivitatea, cursivitatea, puterea convingerii), calităţi ale atenţiei(concentrarea, 

distributivitatea), calităţi ale memoriei(trăinicia şi uşurinţa folosirii), aptitudinea de cunoaştere şi 

înţelegere a psihicului copilului, capacitatea transpunerii în locul copilului. 

Tactul pedagogic poate exprima o sumă de aptitudini, fără a exista pretenţia superlativizării lor, 

care exprimă un simţ al armonizării lor, un echilibru în ştiinţa aplicării şi folosirii lor cu bună măsură, în 

sensul că un dascăl bun are capacitatea de a găsi în orice situaţie forma cea mai adecvată de tratare a 

elevilor săi. Această găsire a stării de echilibru este un rezultat al exerciţiului de cultivare şi consolidare 

a acelor stări pozitive ale dascălului spre a putea fi dominante în atitudinea sa. Experienţa pedagogică nu 

coincide cu tactul pedagogic; nu orice dascăl cu experienţă are şi tact pedagogic. 

Dobândirea tactului pedagogic este rezultatul dorinţei de continuă perfecţionare, de acceptare a 

ideii că în permanenţă avem de învăţat unii de la alţii, de la elevii noştri, de la dascălii noştri. De 

caracterul şi calitatea dialogului pe care dascălul îl stabileşte în raportul de muncă şcolară cu elevii săi, 

de caracteristicile climatului pe care îl creează la lecţie, de însumarea tuturor calităţilor de pedagog, 

depinde în mare măsură, eficienţa muncii sale educative. 

Profesia de dascăl este dublată de o mare responsabilitate. Dascălii sunt în mod voluntar modele 

de viaţă, de profesionalism, de echilibru, de toleranţă responsabilă, de respectare a drepturilor omului în 
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general şi ale copilului în special. Trebuie să acordăm o însemnătate deosebită factorilor care presupun 

construiea relaţiei profesor-elev. Dascălii prin experienţa lor trebuie să constituie modele puternice, 

demne de urmat pentru elevi. Dascălul prin puterea sa de a câştiga încrederea şi repectul elevilor, de a 

comunica, de a dărui şi construi, rămâne un tovarăş de drum în descoperirea adevărurilor umane şi 

valorilor acestei lumi. Un dascăl bun poate crea stări de spirit, poate să-i ajute pe elevi să se elibereze de 

propriile constrângeri, să dea glas întrebărilor, să fie ei înşişi. Şi cum în întreaga lume se simte nevoia 

acută de schimbare în educaţie, ar trebui ca dascălii să fie cu un pas înaintea schimbărilor pentru a 

micşora rezistenţa la înnoire şi prevedea dificultăţile, pentru că viaţa este un proces de autocunoaştere. 

De la simplul cuvânt ,,profesor” până la ideea de ,,dascăl model “ este o cale lungă şi nu doar pe 

hârtie. Calităţile unui bun dascăl sunt cunoscute demult şi consemnate în diverse tratate de pedagogie. 

Consider că degeaba există reguli impuse de societate şi de şcoală în ceea ce priveşte cum ar trebui să fie 

un dascăl model, eu cred că totul porneşte din noi, din felul nostru de a fi, dar mai ales din dorinţa 

noastră de a fi dascăli buni. Ne-am ales această meserie din diferite motive. Eu cred că am ajuns să 

urmez acest drum dintr-un simplu joc al sorţii. Am ajuns să fiu dascăl pentru că i-am îndrăgit şi apreciat 

pe mulţi dintre dascălii mei, în special pe cel de matematică. De la fiecare am învăţat câte ceva. Este 

bine să nu copiem pe nimeni oricât de mult ne-ar impresiona acea persoană. Fiecare are personalitatea 

lui; eu una, am încercat să prind din zbor, să ,,fur” de la fiecare ceva şi să adaptez felului meu de a fi. Mă 

înclin în faţa celor care mi-au fost dascăli şi care au contribuit la formarea mea ca om, iar dacă am ajuns 

să fiu omul de astăzi, asta, se datorează şi faptului că am avut de la cine învăţa. 

A fi un dascăl bun înseamnă să nu uiţi că ai fost cândva copil. Închide ochii la micile greşeli, 

învaţă să ierţi, bucură-te împreună de succesele lor, trăieşte clipa dazamăgirii, fără a le tăia din aripi. 

Învaţă să râzi, să fii tânăr asemeni lor chiar dacă ghioceii ne mângâie discret tâmplele. 

Elevii noştri nu-şi mai doresc să îmbrăţişeze cariera de dascăl şi nu putem să-i condamnăm 

pentru acest lucru; putem în schimb să fim consolaţi de ideea că i-am învăţat să fie oameni, că le-am fost 

un model bun şi că se vor întoarce cu recunoştinţă către noi peste ani. Am obiceiul să-i întreb pe elevii 

mei despre cum ar dori să fie diriginta sau profesoara lor de matematică. Le-am pus această întrebare 

tuturor seriilor pe care le-am avut şi să nu credeţi că nu am avut ce învăţa. De fiecare dată au venit cu 

idei şi sfaturi la care nu m-am gândit şi pe care am încercat să le urmez: ,,să zâmbesc mai mult”, ,,să fiu 

mai apropiată de ei”, ,,să nu mai ridic tonul”, ,,să le spun pe numele mic, indiferent de câtă carte ştiu”, 

etc. Astfel, în timp, am învăţat că a fi un dascăl bun presupune să ai puterea să te modelezi după fiecare 

clasă de elevi, să accepţi ideea că trebuie să fii deschis la nou şi nu în ultimul rând, nu trebuie uitat nici o 

clipă că menirea este să modelăm cu atenţie şi migală, suflete, caractere, oameni. 

Am auzit cândva făcându-se o comparaţie: ,,asemeni lumânării care arde şi care se topeşte dăruind 

căldură şi lumină celor din jur aşa şi dascălul trăieşte, munceşte şi îmbătrâneşte, oferind din sufletul şi 

cunoştinţele lui celor care intră pe poarta şcolii. ” Învăluiţi în aura modestiei, dascălii dăinuiesc în 

sipetul nostalgic al amintirilor, peste care se aştern superbele primăveri, cu petalele caietelor deschise, 

simbol perpetuu al începuturilor sublime. 
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TRADITII OLTENEŞTI 

studiu de specialitate 

 

                                                                  Profesor Corici  Amelia- Simona                                                                                                                               

Liceul Teoretic,,Tudor Arghezi”, Tg.-Carbunesti, Gorj 

 

 În vremelnica noastra existenţă, uităm adesea de ceea ce este important, cu adevărat, în viaţă, 

fiind mult prea ancoraţi în tumultul cotidian. Tradiţiile au, în primul rând, menirea de a ne reaminti şi de 

a ne reîntoarce spre marile adevăruri existenţiale, deoarece prin ele se realizează o legătură sine qua non 

între timpul omului modern şi timpul sacru al începuturilor. 

 Desprinse indubitabil dintr-o matrice originară, credinţele populare aduc în contemporaneitate 

elementele care ne definesc pe noi, românii, ca naţiune şi ne particularizeaza într-o diversitate mondială. 

 În spaţiul Olteniei, există foarte multe practici ancestrale, unele dintre acestea unice în lume. 

Sărbătorile de primăvară şi de la începutul verii precum Sfântul Gheorghe, Floriile, Joia Mare, Paştele 

sau Inălţarea au o rezonanţă adâncă în popor, fiind omagiate anual prin respectarea aceloraşi ritualuri cu 

o vechime imemorială. De exemplu, în Duminica Floriilor, se aduc acasă ramuri de salcie sfinţite în 

biserică şi se pun în poartă. Uneori acestea se duc in casă, la icoană, unde se păstrează până anul viitor, 

fiind considerate simboluri ale fertilitaţii si ale renaşterii. Se crede că au puteri magice şi se folosesc în 

momentele de cumpăna precum boli, secetă sau inundaţii. 

             De altfel, folosirea plantelor şi a focului în sărbătorile populare reprezintă ,,cheia de boltă” a 

ceremonialului oltenesc. În noaptea de Sfântul Gheorghe, se aprind focuri în sate, peste foc sar tinerii, 

celebrându-se astfel rolul purificator al focului. În zona Cojani, focurile luminează noaptea Lăsatului 

Secului, pentru a-i feri pe săteni de boli şi de spiritele rele. Tot în această zi magică, în porţile caselor 

din Sauleşti se pune fag, iar in Cojani porţile se impodobesc cu fire de rug. 

 După Florii, în lumea satului se sărbătoreşte fastuos Joia Mare, deorece există credinţa că în 

această zi spiritele morţilor se intorc acasă, printre cei vii, si ramân până la Rusalii. De aceea, în această 

zi, în curtea casei se aşază masa tradiţională care se încarcă cu bucate de post pentru sufletele celor duşi. 

Se dau de pomană, în primele ore ale dimineţii, ulcele de pământ pline cu vin roşu, odată cu flori culese 

din gradină ca zambile, liliac sau narcise(florile morţilor). 

 Cultul morţilor are o vechime inestimabilă în zona Olteniei, tragandu-şi esenţa din riturile 

precreştine. Ca un dureros memento, crucile de lemn pictate în culori vii se pun la poartă pentru o 

perioadă şi veghează ca amintirea celui dus să nu se piardă prea curând. Acest obicei persistă încă în 

sudul Olteniei şi sugerează o infailibilă legătură între ,, lumea albă şi lumea neagră”(folclor). 

 În zona Ponoare, s-a păstrat un cutremurător ritual de îngropare, întâlnit şi în zona Bucovinei. 

Este vorba de cântecul Zorile pe care bocitoarele îl intonează în ziua îngropării. Prin versurile lui, se 

invocă zorile şi soarele să-şi  întârzie apariţia astfel încât sufletul mortului să mai rămână încă un timp în 

spaţiul ocrotitor al casei şi în mijlocul celor dragi. 

 Această fascinantă zonă a Ponoarelor este impregnată de o mulţime de practici străvechi prin 

care se afirmă plenar comuniunea puternică dintre om şi locul în care trăieşte şi care îl protejează. Astfel 
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cultul muntelui este omagiat în Sărbătoarea Liliacului cu prilejul căreia se intoneaza cântece suave de 

folclor autentic : ,, Vino mândro la Ponoare /C-a dat liliacu-n floare”. 

 Sărbatorile de primăvară culminează cu cea dedicată Învierii Domnului. Ritualurile şi credinţele 

reprezintă, în acest moment important al credinţei ortodoxe, un amalgam construit pe fundamentul 

speranţei în redempţiune şi în viaţa veşnică. Un obicei interesant este acela al aşezării unor brazde de 

iarbă proaspăt încolţită lângă scară, care să atragă rodnicia şi bunăstarea asupra casei respective. De 

asemenea, în ziua de Paşte se poartă haine noi, se spală cu apă neîncepută în care s-au pus un ban de 

argint şi un ou roşu , nu se doarme după întoarcerea de la biserică  şi se păstrează oul roşu cu care s-au 

luat paşti tot timpul anului. Toate aceste practici au rolul de a-l apăra pe om de suferinţă şi să-i redea 

încrederea în ziua de mâine. Poate de aceea roşul, culoarea durerii în creştinism, devine simbolul 

speranţei pentru omul modern. Tot în ziua de Paşte , se manâncă din peştele rămas din Duminica 

Floriilor, despre care se crede că are însuşiri vindecătoare, iar în noaptea Învierii, după se se ia lumină, 

se dă de pomană pentru cei morţi fără lumânare. 

                  Se poate considera că Înălţarea Domnului constituie ultima etapă a sărbatorilor pascale. La 

noi, se povesteşte că Ispas a fost un personaj mitic care, se pare, că a asistat  la ridicarea la cer 

Domnului. De aceea, de la Paste pâna la Înălţare se salută cu ,,Hristos a înviat” şi se răspunde cu 

,,Adevărat că a înviat” , iar în ziua de Înălţare cu ,,Hristos s-a înălţat” şi se răspunde cu ,,Adevărat s-a 

înălţat” . Se spune că cine moare în ziua de Ispas ajunge direct în cer, iar ceea ce se seamănă după 

această zi nu mai rodeşte, deci toate seminţele trebuie să fie în pământ până la acea dată. 

                 Ispasul se sărbătoreşte la patruzeci de zile după Înviere şi mai este cunoscut  sub numele de 

Paştele Cailor. Spre deosebire de alte sărbători, Paştele Cailor nu are o dată fixă, aceasta fiind diferită de 

la un an la altul, în funcţie de Paştele ordodox. De aici , vine probabil expresia foarte cunoscută ,, a face 

un lucru la Paştele Cailor”, adică fără a se şti cu precizie momentul finalizării. Legenda spune că atunci 

când Maria îl năştea pe Isus, caii făceau gălăgie, iar ea i-ar fi blestemat să fie animale mereu nesătule şi 

puse încontinuu la muncă,  cu excepţia unei singure zile pe an, la Paştele Cailor.Se credea că doar în 

acea zi caii se săturau timp de o oră, dar cert este că în această zi oamenii nu îi pun la muncă. 

                 Un alt obicei practicat în Oltenia , este acela al punerii la brâu a frunzelor de nuc în ziua de 

Ispas, aşa cum avea şi Isus când s-a înalţat la cer. Nucul are un rol important şi în tradiţiile de botez, 

prima apă în care se scaldă nou-născutul fiind aruncată la rădăcina unui nuc ca acesta să influenţeze 

benefic viitorul copilului. 

                 În ziua Înălţării Domnului, femeile vopsesc oua pentru ultima dată în an şi împart de pomană 

pentru sufletele morţilor ouă roşii, ceapă verde şi colaci, crezându-se că atunci se înalţă sufletele lor la 

cer şi trebuie să aibă merinde pentru drum. În schimb, în aceasta zi nu se dau din casă sare sau foc ca nu 

cumva acest gest să atragă necazurile sau sărăcia asupra familiei.  

                  Deşi ar trebui să facă parte din viaţa noastră, observăm că odată cu trecerea timpului, 

tradiţiile tind să cadă în desuetitudine sau în uitare. Considerăm că  momentul în care ele vor mai  exista 

doar în culegerile de folclor , va fi acela în care fiinţa noastră naţională îşi va fi pierdut identitatea. Din 

această cauză, noi, cei  de astăzi, avem datoria să le păstrăm, să le cunoaştem şi , mai ales, să le 

practicăm, astfel încât ele să nu moară odată cu bătrânii noştri.        
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AVANTAJE ȘI LIMITE ALE TERAPIEI OCUPAȚIONALE ÎN CONTEXTUL 

DIZABILITĂȚII  INTELECTUALE 

  Oltianu Lucia  

CSEI Tîrgu Neamț 

 Activităţile de muncă, prin specificul lor, prezintă unele avantaje, contribuind la structurarea 

statutului şi rolului persoanei, recunoscut din punct de vedere social. Acest fapt determină instaurarea 

unui echilibru psihic care duce la creşterea încrederii în sine şi, în final, la instaurarea unei autoestimări 

pozitive, cu efecte benefice asupra persoanei. 

  Terapia ocupaţională desfășurată în cadrul procesului terapeutic-recuperator din învățământul 

special poate include intervenţia directă centrată pe modificarea proceselor biologice, fiziologice, 

psihologice sau neurologice ale elevului cu dizabilități intelectuale.  (Popovici, 2005, p.32). Intervenţia 

mai poate include şi exersarea unor noi practici, obiceiuri, abilităţi sau comportamente pentru a le 

permite participarea la contexte noi şi relevante. 

 Activitățile de Terapie ocupațională aplicate și utilizate astfel încât să urmărească achiziţionarea 

unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi permite elevului  cu dizabilități intelectuale să se adapteze 

cerinţelor societăţii și să se pregătească  pentru inserția socio-profesională. 

  Interventia în procesul terapeutic-recuperator prin Terapie ocupațională, atinge un nivel 

funcțional optim, prin educarea subiecților în direcția obținerii unor rezultate performante specifice într-

o serie de componente ale personalității: senzorio-motorii, cognitive și psiho-sociale. (Gherguț, 2011 

p.83)  

 La nivel senzorio-motor se dezvoltă sensibilitatea, formarea perecepțiilor kinestezice, a schemei 

corporale și orientarea spațio-temporală.  

 La nivelul zonei neuro-musculare, se  dezvoltă reflexele,  tonusul muscular, dezvoltarea 

lateralității, cultivarea motricității generale şi fine, controlul şi coordonarea mișcărilor, îmbogăţirea 

experienţei practice pentru coordonarea ochi-mână. 

Activitățile de Terapie ocupațională ajută la dezvoltarea membrelor superioare şi contribuie la progresul 

capacităţilor de coordonare individuale, mâna fiind o unealtă puternică care are ca scop primar 

explorarea şi manipularea obiectelor. Dezvoltarea mâinii în slujba manipulării obiectelor urmează un 

lung curs. Este una dintre modalităţile în care elevul experimentează succesul şi percepţia 

competenţei.           

 Prin aceste activităţi i se conferă elevului libertatea gesturilor, a deplasării şi apucării de obiecte, 

în scopul de a i se dezvolta psihomotricitatea.  

 Elevul cu ces are nevoie să vadă, să pipăie, să manevreze obiecte cât mai diverse. În toate 

activităţile de Terapie ocupaţională, folosirea jocurilor este primordială. Jocul contribuie la dezvoltarea 

tuturor simţurilor, a afectivităţii, inteligenţei, psihomotricităţii, sensibilităţii. Jocurile îl pregătesc pe elev 

pentru relaţiile sociale şi îl pun în contact cu artele, cu condiţia ca jocurile alese pentru el să fie în 
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concordanţă cu posibilităţile restante, ca urmare a deficienţei, să aibă un caracter formativ şi alese în 

concordanță cu tema activității.  

 Prin  exersarea componentelor cognitive se realizează dezvoltarea activităților de cunoaștere, în 

ansamblul lor, orientarea în spațiu şi timp, activarea atenției şi memoriei, formarea noțiunilor, rezolvarea 

de probleme. Din punct de vedere intelectual, se constată o influenţă normalizatoare, se micşorează 

emotivitatea, elevii își eliberează energia potenţială, înlocuind tendinţele psihice negative dominatoare, 

elevii capătă încredere în sine şi posibilitatea exprimării personale, educându-le obiceiul de a lucra. 

  Educarea componentelor psiho-sociale ale persoanei, prin activitățile de Terapie ocupațională,  

conduc la asumarea de roluri şi de valori, cultivarea de interese, îmbunătățirea relațiilor sociale, 

formarea abilităților implicate în susținerea unei conversații, formarea deprinderilor de autogospodărire 

şi a capacităților de autocontrol în activitate. (Popovici,  

pp. 35-36)  De asemenea se  dezvoltă responsabilitatea de grup şi de cooperare şi se favorizeaza 

contactele sociale. Efectele pozitive ale acestor activităţi sunt vizibile la elevii cu dizabilități 

intelectuale. 

 Terapia ocupaţională nu are numai o valoare practică ci și una  psihologică. Desfăşurarea 

activităţilor care cuprind sarcini variate şi eficiente, contribuie la recuperarea psihosomatică a copilului. 

Elevul care oboseşte repede repetând de mai multe ori aceeaşi mişcare, ajunge să o poată face şi sub 

formă de joc cu sarcini, fără a mai obosi. 

 Terapia ocupaţională este îndreptată spre câştigarea autonomiei elevului, a abilităţii acestuia de a 

se autoservi sub toate aspectele şi asigurarea unei autonomii cât mai largi, precum și pregătirea 

progresivă şi raţională pentru activităţi cotidiene cu un grad cât mai mare de independenţă. Sarcinile 

realizate în aceste activități învaţă elevul cu dizabilități intelectuale să rezolve situaţii şi astfel acesta 

poate să transfere şi să adapteze aceste abilităţi oricărei situaţii nou create.  

 Folosirea în cadrul orelor de Terapie ocupațională a diferitelor materiale, ajută foarte mult la 

îmbunătăţirea autonomiei personale, elevii fiind capabili să se descurce singuri  căpătând cunoştinţe 

legate de modul corect în care se poate realiza igiena zilnică, îmbrăcatul, modul în care se folosesc 

tacâmurile şi celelalte ustensile din bucătărie. Îmbunătăţirea autonomiei personale prin intermediul 

terapiei ocupaţionale mai are ca şi beneficiu creşterea stimei de sine la aceşti elevi.  

 Din punct de vedere economic se consolidează obişnuinta muncii. 

 Cel mai mare beneficiu pe care îl aduce Terapia ocupațională acestor elevi  este experimentarea 

stării de bine în timpul activității și trăirea sentimentului de mândrie sau satisfacție atunci când lucrările 

lor sunt apreciate. 

 Contactul cu lumea exterioară este o altă etapă, foarte importantă, în terapia elevilor cu 

dizabilităţi. Acest contact cu natura, cu plantele, cu animalele îi ajută să se maturizeze şi le îmbogăţesc 

cunoștințele, determinând un anumit progres afectiv şi psihomotor. 

Este importantă menţinerea interesului pentru activitate şi buna dispoziţie, iar orice solicitare trebuie 

adaptată la posibilităţile fiecăruia. 

 Cu toate că avantajele utilizării Terapiei ocupaționale în recuperarea elevului cu dizabilități 

intelectuale sunt majore, în procesul de educare- recuperare ne confruntăm și cu o serie de limite.  
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 Există factori personali ce influenţează performanţa ocupaţională a elevilor cu dizabilități 

intelectuale. Folosirea unor sarcini pe care unii elevi nu le pot realiza,  poate duce la frustrare, la 

deteriorarea relaţiilor dintre elevii clasei.  

 Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit a  unor materiale  poate 

duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor elevi la lecţie, nerealizarea 

obiectivelor lecţiei.  

  În concluzie, în proiectarea activităţilor de Terapie ocupaţională destinate elevilor cu dizabilităţi 

se va ţine seama în primul rând de categoria de vârstă, de tipul şi profunzimea deficienţei acestora, 

pentru a evita atât suprasolicitarea, cât și subsolicitarea lor, precum şi de necesitatea pregătirii acestora 

pentru meseriile accesibile categoriei de deficienţă din care fac parte. 
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Tehnologia în educație 

 

Prof. Iaru Cristina 

Colegiul Național ,,Spiru Haret”, Buzău 

 

De la începutul secolului XXI tehnologia a devenit parte din viața de zi cu zi. Ea s-a impus încet, 

dar sigur, astfel încât în ziua de azi nu concepem inexistența ei. Influența tehnologiei pe piața muncii a 

făcut să apară noi meserii (specializări) care impun un profil de pregătire al angajatului. Pentru a obține 

o forță de muncă de înaltă calificare este necesar ca și pregătirea începând din clasele primare să se facă 

utilizând noile tehnologii pentru a familiariza elevii cu ele. Noile tehnologii au trebuit să înfrunte 

reticența profesorilor în primă fază dar eficiența predării au făcut ca ele să se impună rapid. 

Datorită ritmului alert în care tehnologiile afectează activitățile de zi cu zi elevii trebuie pregătiți 

pentru viitor. Ei deja cunosc aceste tehnologii iar rolul profesorilor este să-i ghideze corect în utilizarea 

inteligentă a mediului online. Acest lucru simplifică procesul educational deoarece etapa familiarizării 

elevilor cu tehnologia nu mai este necasară. Mai mult, conexiunile rapide ce se pot face între școli, elevi 

și profesori grăbesc ritmul predării și învățării. Acest modul își propune să descrie elementele necesare 

pentru integrarea tehnologiilor în clasă, rolul profesorului și o scurtă istorie a evoluției WWW. 

Simplul fapt că tehnologia ne însoțește peste tot este un motiv suficient de bun pentru a schimba 

modul în care tinerii asimilează informația. În multe state europene și americane, companiile IT, 

împreună cu guvernele, au implementat cu succes mii de proiecte în instituții de învățământ. Pentru a 

facilita accesul la informații și cursuri, orele interactive bazate pe programe software create special 

pentru educație au îmbunătățit mult nu numai procesul de predare / învățare, ci și relația dintre elevi și 

profesori și relațiile dintre părinți și elevi. 

Există o relație strânsă de determinare și împuternicire reciprocă între tehnologiile de astăzi și 

educație: avansarea tehnologică este o consecință a dezvoltării educației și educația, la rândul ei, 

beneficiază de aceste progrese. Educația a subsumat toate progresele tehnice, ceea ce poate fi una dintre 

cheile succesului. Funcția educațională a noilor tehnologii este dublă: pe de o parte, ele facilitează și 

ajută educația dacă sunt integrate cu atenție în practicile educaționale; pe de altă parte, generează nevoia 

de noi competențe care urmează să fie dezvoltate de instituțiile de învățământ. În același timp, integrarea 

noilor tehnologii în educație duce la o recalibrare sau adaptare a metodologiilor tradiționale de predare 

prin recontextualizare, modernizare și inovare. Tehnologia „conduce” metodologia didactică de-a lungul 

pieselor noi. Noul nu exclude vechiul, ci îl invocă, îl convoacă, îl contestă. Relația dintre tehnologie și 

educație devine din ce în ce mai dinamică. Pe de o parte, asistăm la o evoluție permanentă și fără 

precedent a tehnologiei, care necesită noi abilități, comportamente și atitudini. Pe de altă parte, gradul de 

absorbție al tehnologiei evoluează într-un ritm alert. Astfel, relația dintre cele două „dinamici” devine 

mult mai complexă. 

 Tehnologia  în sistemul de învăţământ a urmărit nişte obiective bine structurate şi anume : 

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare; 

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual; 
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Utilizarea ehnologiei vizează: 

• Predarea cunoştinţelor în maniera tehnologiilor audiovizuale; 

• Instruirea individualizată; 

• Facilitarea diverselor activităţi specifice procesului instructiv-educativ; 

• Informatizarea orientării şcolare şi profesionale; 

• Utilizarea calculatoarelor ca instrumente administrative în şcoli; 

Acestea pot fi detaliate pentru a evidenţia diferitele forme sub care poate fi utilizată tehnologia în 

activităţile didactice: 

- secvenţe de pregătire pentru transmiterea informaţiilor; 

- formularea întrebărilor 

- rezolvări de exerciţii şi probleme; 

- prezentarea de algoritmi pentru rezolvarea unor probleme tip; 

- proiectarea de grafice, de diagrame; 

- aplicaţii practice; 

- demonstrarea unor modele; 

- simularea unor fenomene, a unor experienţe şi interpretarea lor; 

- simulatoare pentru formarea unor deprinderi (conducere auto, dactilografie); 

- simularea unor jocuri didactice; 

- evaluarea rezultatelor învăţării şi autoevaluare; 

- organizarea şi dirijarea învăţării independente pe baza unor programe de învăţare etc. 

Ca avantaje ale utilizării tehnologiei putem aminti: 

1. Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de 

schimbare socială rapidă; 

2. Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea 

imediată a răspunsurilor elevilor; 

3. Întarirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare; 

4. Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate; 

5. Dezvoltarea culturii vizuale; 

6. Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea; 

7. Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de realizare 

de grafice, de tabele; 

8. Introducerea unui stil cognitiv, eficient, a unui stil de muncă independentă; 

9. Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii; 

10. Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea în 

funcţie de secvenţa anterioara; 

11. Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei probleme 

elevul îşi găseşte singur răspunsul pentru o problemă concretă; 

12. Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; 

13. Metode pedagogice diverse; 
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14. Perspectiva relaţională este îmbunătăţită prin stabilirea unei relaţii umane şi sociale între educat şi 

educator. 

Cu toate acestea avem şi dezavantaje: 

1. Folosirea în exces a calculatorului ,tabletei, telefonului, poate duce la pierderea abilităţilor practice, de 

calcul si de investigare a realităţii; 

2. Individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului profesor – elev; 

3. Utilizarea la întâmplare a calculatorului, tabletei, telefonului, fără un scop precis în timpul orelor, 

poate provoca plictiseala, monotonie; 

4. Costurile ridicate ale tehnologiei de ultimă oră ceea ce constituie un impediment pentru o bună parte a 

populaţiei României şi este accesibilă persoanelor cu o situaţie financiară bună. 

Sărăcia și inegalitatea socială sunt la un nivel foarte ridicat comparativ cu celelalte țări europene. 

Indicatorii care măsoară inegalitatea veniturilor sugerează că în România polarizarea este foarte 

puternică, diferențele dintre persoanele ”bogate” și cele ”sărace” fiind printre cele mai mari dintre statele 

membre ale Uniunii Europene. 

România e una dintre țările Uniunii Europene care investește cel mai puțin în educația celor mai 

tineri dintre noi. În prezent, guvernul are patru obiective pentru digitalizarea școlilor: catalogul 

electronic, biblioteca virtuală, o platformă națională de internet wireless în școli și portalul 

online digital.educred.ro. 

 În perioada 2013-2018, cursurile de formare în noile tehnologii reprezentau doar 4% dintre 

cursurile dedicate profesorilor și au fost gândite ca un ajutor pentru sălile de clasă tradiționale, 

nicidecum pentru mutarea întregului proces de învățare pe internet. „Chiar și așa, e destul de clar că 

mulți profesori nu au nici măcar competențe digitale de bază, alții poate au, în ideea că știu să folosească 

un smartphone sau minimal un computer. La fel e și cu elevii”, explică sociologul și profesorul 

universitar Sebastian Țoc, de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. 

Ȋn prezent, sistemul de învățământ este printre cele mai afectate de pandemia COVID-19. 

 Elevii nu au în școală programe de educație media, iar mulți dintre profesori nu au făcut cursuri 

de inițiere în noile tehnologii și nici nu i-a pregătit nimeni să folosească uneltele necesare pe timp de 

pandemie. Fiecare s-a adaptat la școala online cum a putut. 

Studiile estimează faptul că există o nevoie de dezvoltare a competențelor digitale și utilizare a 

noilor tehnologii în rândul cadrelor didactice, în special pentru adaptarea conținuturilor și activităților 

didactice la cerințele instrumentelor on-line. Participarea elevilor la activitățile educaționale online 

depinde de accesul acestora la infrastructura casnică și dotarea gospodăriilor cu conexiune la internet, cu 

laptop / computer personal / imprimantă (sau telefon mobil/tabletă). Sprijinul pe care părinții l-au putut 

oferi propriilor copii în accesarea lecțiilor și a resurselor de învățare oferite de cadrele didactice este o 

altă condiție necesară.  

Un amplu studiu derulat la debutul stării de urgență, coordonat de un consorțiu alcătuit din 

Universitatea din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din 

Timișoara și Institutul de Științe ale Educației25 oferă câteva constatări importante. Participanții la 

studiu, atât cadre didactice cât și elevi, reclamau faptul că utilizarea noilor tehnologii prezintă dificultăți 

https://ec.europa.eu/romania/news/20181016_monitor_european_educatie_si_formare_2018_date_romania_ue_ro
https://www.edu.ro/pa%C8%99i-decisivi-spre-atingerea-obiectivelor-e-educa%C8%9Bie-2023-prin-semnarea-contractelor-de-finan%C8%9Bare
http://snspa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Policy-note-educatie_final.pdf


PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN  ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

 

157 

 

semnificative. Atât elevii cât și cadrele didactice declarau că nu sunt obișnuiți cu utilizarea acestor 

instrumente în procesul de predare / învățare. Majoritatea elevilor și a cadrelor didactice recunoșteau 

faptul că nu dețin competențe digitale îndeajuns de dezvoltate pentru a putea utiliza instrumentele de 

învățare on-line, sau pentru a le putea proiecta și face îndeajuns de atractive pentru elevi. Actorii 

organizaționali de la care elevii și cadrele didactice așteaptă sprijin, precum și resursele de care aceste 

grupuri au nevoie sunt elemente fundamentale ale oricărei analize de politici publice. 

Această integrare a tehnologiei în procesul de învăţământ ar schimba rolul profesorului, 

necesitând din partea acestuia o diagnosticare aprofundată a propriilor metode de predare, o creionare a 

unor scenarii de învăţare care să conducă la stabilirea acelor competenţe cheie necesare pentru disciplina 

sa, ce instrumente sunt disponibile, cum funcţionează şi cum elevii le pot folosi cât mai eficient. 

Profesorii, indiferent de disciplina predată vor să îşi ajute elevii să achiziţioneze cunoştinţe, deprinderi, 

abilităţi şi atitudini ce le vor asigura un start în viaţă. 

Cu toate acestea, în această revoluție tehnologică, nu trebuie ignorat un aspect: educația trebuie 

să fie centrată pe învățarea elevilor, nu pe tehnologie. Implicarea, motivația, învățarea centrată pe elev, 

interactivitatea și colaborarea sunt îmbunătățite prin tehnologie dar nu pot inlocui profesorul. 

 

Bibliografie: 

http://www.constantincucos.ro/2017/01/educatia-si-noile-tehnologii 

http://www.ise.ro/raport-privind-nevoile-de-formare-alecadrelor-didactice-din-invatamantul-primar-si-

gimnazial-in-domeniul-abilitarii-curriculare/ 

https://proform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-resurse-educationale-pentru-sustinerea-educatiei-

incluzive-de-calitate/avantajele-si-dezavantajele-introducerii-mijloacelor-tic-in-procesul-de-invatamant 

http://snspa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Policy-note-educatie_final.pdf 

https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/pandemia-de-covid-19-aduce-la-

suprafa%C8%9B%C4%83-o-alt%C4%83-urgen%C8%9B%C4%83-na%C8%9Bional%C4%83 

https://www.vrschool.eu/uploads/io2/RO/Module%201_Evolution%20of%20%20Technology_RO.pdf

http://www.constantincucos.ro/2017/01/educatia-si-noile-tehnologii
https://proform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-resurse-educationale-pentru-sustinerea-educatiei-incluzive-de-calitate/avantajele-si-dezavantajele-introducerii-mijloacelor-tic-in-procesul-de-invatamant
https://proform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-resurse-educationale-pentru-sustinerea-educatiei-incluzive-de-calitate/avantajele-si-dezavantajele-introducerii-mijloacelor-tic-in-procesul-de-invatamant
http://snspa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Policy-note-educatie_final.pdf
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/pandemia-de-covid-19-aduce-la-suprafa%C8%9B%C4%83-o-alt%C4%83-urgen%C8%9B%C4%83-na%C8%9Bional%C4%83
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/pandemia-de-covid-19-aduce-la-suprafa%C8%9B%C4%83-o-alt%C4%83-urgen%C8%9B%C4%83-na%C8%9Bional%C4%83
https://www.vrschool.eu/uploads/io2/RO/Module%201_Evolution%20of%20%20Technology_RO.pdf
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PROIECTAREA DEMERSULUI DIDACTIC PE BAZA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE 

Prof. Florea Mihaela-Maria 

Școala Gimnazială Solovăstru, jud. Mureș 

 

Proiectarea demersului didactic este o activitate desfășurată de profesor, menită să anticipeze 

etapele și modalitățile de organizare și de desfășurare concretă a procesului de învățare. 

Pentru realizarea unei proiectări didactice corecte, profesorul trebuie să răspundă la o serie de 

întrebări: Ce voi face? Cu ce voi face? Cum voi face? Cum voi ști dacă ceea ce mi-am propus să fac a 

fost realizat? 

Răspunsul la aceste întrebări reprezintă, de fapt, o conturare a etapelor proiectării activității 

didactice. 

Proiectarea demersului didactic presupune parcurgerea următoarelor etape: 

                     1. lectura personalizată a programei școlare; 

                     2. planificarea calendaristică; 

                     3. proiectarea unităților de învățare; 

                     4. proiectarea activității didactice (a lecției). 

 Proiectarea unei unități de învățare se poate realiza pornind de la conținuturi, unde se 

menționează detalierile de conținut care urmează a fi parcurse, urmate de competențele specifice, unde 

se precizează numărul criterial al competențelor specifice din programa școlară, cărora li se adaugă 

activitățile de învățare, vizate de programa școlară sau altele adaptate realizării competențelor specifice. 

Toate acestea sunt urmate de resursele utilizate, precizând resursele de loc, de timp, formele de 

organizare a clasei, materialul didactic folosit, precum și resursele educaționale deschise. Fiecare unitate 

de învățare va avea o etapă de evaluare, unde se menționează metodele, instrumentele sau modalitățile 

de evaluare folosite. 

 Proiectarea demersului didactic pe baza unității de învățare are o serie de avantaje care 

facilitează munca profesorului. Acesta va avea o imagine corectă, coerentă și integrală asupra programei 

școlare pe care trebuie să o aplice pe parcursul întregului an școlar.  

 Utilizând proiectarea pe baza unității de învățare, profesorul are o imagine de ansamblu asupra 

fiecărei unități de învățare, valorificând potențialul fiecărei lecții prin integrarea acestora în cadrul 

unității de învățare, evitându-se astfel fragmentarea determinată de simpla succesiune a lecțiilor. De 

asemenea, se remarcă o schimbare a legăturilor dintre lecții, acestea fiind integrate în diverse secvențe 

ale unității de învățare. 

 Profesorul are posibilitatea unor abordări diferențiate și a individualizării învățării în raport cu 

ritmul de învățare al elevilor, deoarece este vizat un interval mai mare de timp pentru o temă mai 

cuprinzătoare. 

 Prin modul în care este proiectată învățarea pe termen mediu și lung, procesul de învățare 

dobândește la nivelul elevilor un plus de coerență. 

 Din experiența mea profesională, proiectarea pe unități de învățare înseamnă implicarea mea și a 

elevilor mei în activități de învățare proiectate pe termen mediu si lung, ceea ce asigură o coerență 
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sporită procesului instructiv-educativ. De asemenea, oferă o perspectivă mai clară lecțiilor, conferindu-le 

o structură specifică în funcție de secvența unității de învățare în care se situează. 

 Sintetizând, proiectarea demersului didactic pe baza unității de învățare devine un instrument de 

lucru util pentru profesor, prin depășirea cerințelor de ordin formal. 
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Stilul managerial al cadrului didactic 

prof inv. primar Tudoroiu  Săndica 

Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” Focșani 

 

Competențele manageriale, corelate cu temperamentul, aptitudinile și calitățile fiecăruia 

determină stilurile manageriale (R. Tudorică, 2007, p. 282). Stilul reprezintă un semn al maturitaţii 

pedagogice, al unei experenţei solide, în măsură să influenţeze cât mai corect elevii și subordonații din 

instituția școlară. Rezultă deci modalitaţi, comportamente particulare, concrete, de concepere şi 

rezolvare a situaţiilor, a sarcinilor, cu o notă personală, de individualitate, ce se distinge de celelalte. 

  În acest context, stilul nu poate fi decât o sursă a succesului, eficienţei în managementul 

organizației școlare, pentru că s-a construit pe rezultatele pozitive acumulate şi întărite, pe metodologii, 

tipuri de relaţii verificate şi acceptate de parteneri. De aceea stilul apare ca o suită de trăsături relativ 

stabile în conduita managerială a cadrului didactic, optimizat progresiv, pe măsura confruntării lui cu 

situaţii noi, verificat, consolidat sau ameliorat, un mod propriu de integrare a valorilor pedagogice, 

manageriale, un mod anume de structurare a acestora în acţiunile specifice. 

Stilul managerial al cadrului didactic este definit ca un proces prin care o persoană sau un grup 

de persoane identifică, organizează, influenţează resursele umane şi tehnice ale clasei de elevi în scopul 

realizării obiectivelor propuse (I. Jinga, 1998). Apropierea între cele două categorii fundamentale de 

activităţi ale cadrului didactic la clasă, de instruire - educare şi de conducere, are efecte şi asupra 

corelării stilurilor, asupra completării lor. D. Potolea (1989, pp. 160-186) consideră chiar că stilurile 

pedagogige studiate şi prin prisma managementului nu clarifică decât teza clasică a rolului conducător al 

cadrului didactic în procesul de învăţământ sau în instituția școlară şi, astfel, strategiile didactice și 

manageriale pot fi mai bine definite, explicate, organizate, realizate. Din această simbioză nu rezultă 

decât un nou mod de gândire, alegere, utilizare a strategiilor educaţionale, cu mărită eficienţă. 

Elena Joiţa în lucrarea ,,Management educațional” (2000) apreciază că: ,,Stilul managerial se află 

între însuşirea teoriei manageriale şi formarea capacităţilor, deprinderilor şi competenţelor necesare 

pentru desfăşurarea activităţii manageriale”. În aceeaşi lucrare autoarea precizează că stilul managerial 

se manifestă în: 

➢ elaborarea strategiei pe termen scurt, mediu şi lung; 

➢ proiectarea activităţii anuale şi semestriale; 

➢ executarea funcţiei de reglare a activităţii în concordanţă cu rezultatele obţinute într-o 

perioadă de timp; 

➢ descoperirea cauzelor care au determinat disfuncţii şi stabilirea măsurilor pentru a acţiona 

asupra acestor cauze; 

➢ felul în care se adoptă deciziile majore sau curente; 

➢ realizarea pe baze ştiinţifice a evaluărilor; 

➢ antrenarea şi menţinerea membrilor grupului pentru realizarea obiectivelor propuse; 

➢ afirmarea capacităţii de a avea o orientare strategică; 
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➢ capacitatea de a aplica informaţiile teoretice despre management în situaţii concrete de 

conducere a grupului; 

➢ afirmarea personalităţii managerului în situaţii limită; 

➢ încurajarea şi stimularea creativităţii membrilor grupului; 

➢ stabilirea unor relaţii stimulative, nestresante cu membrii 

➢ grupului; 

➢ folosirea formării continue a membrilor grupului pentru obţinerea unor performanţe 

superioare; 

➢ tactul, priceperea cu care rezolvă conflictele; 

➢ organizarea sistemului de circulaţie a informaţiei către membrii grupului şi între aceştia; 

➢ stăpânirea şi aplicarea tehnicii manageriale. 

Aceste manifestări ale stilului managerial nu se manifestă la fel la toţi managerii. Astfel se 

conturează stilul propriu. Important este ca fiecare manager să fie conştient de stilul pe care îl aplică, 

pentru a-şi da seama la timp ce trebuie să schimbe astfel încât să aibă o activitate eficientă. 

Psihologii sociali au arătat că atitudinea conducătorului unei instituții influenţează atitudinile 

membrilor grupului faţă de scopurile şi sarcinile propuse de acesta, ca şi atitudinea lor reciprocă. De 

aceea, se poate aprecia că stilul managerului este cel care poate determina eficiența activității într-o 

instituție școlară. Dacă se identifică mecanismele relaţionale şi se încearcă schimbarea 

comportamentelor neproductive, atunci activitatea managerială se va încadra în condiţiile de eficienţă. 

Stilurile manageriale sunt clasificate în literatura de specialitate dintr-o multitudine de 

perspective: 

a) după nivelul de pregătire, aptitudini manageriale, abilitatea de dirijare (O. Nicolescu, 

1995, p. 346); 

▪ manager participativ - cu o solidă cultură managerială şi profesională, tact, implicat direct în 

rezolvarea de probleme, sociabil, recurge la delegare, pune accent pe climat deschis, utilizează 

autoritatea ca pe un suport; 

▪ manager participativ–autoritar  - promovează des consultarea, cooperarea, dar cu tente 

autoritare, generatoare de conflicte; 

▪ manager autoritar - redusă consultare, relativă cultură managerială şi profesională, climat 

auster, exces de control, accent pe realizarea sarcinilor, aspectele umane în subsidiar; 

 

b) după relaţia între preocuparea pentru sarcină, pentru relaţii şi pentru randament (W. Reddin, 

A. Prodan apud I. Jinga, 1998); 

▪ tipul negativ - slabe calități de conducător, lipsit de interes, evită problemele, nu acceptă 

propuneri; 

▪ tipul birocratic - se ocupă de randament în mod rigid, emite puţine idei, nu încurajează, 

neglijează îndeplinirea sarcinilor, subestimează relaţiile; 

▪ tipul altruist - interesat îndeosebi de relaţii, creează climatul favorabil, dar obţine randament 

scăzut, dezorganizare; 
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▪ tipul promotor - atras de randament, legat de echipă, stimulează participarea, dezvoltă 

interesul; 

▪ tipul autocrat - acordă prioritate sarcinilor de moment, minimalizează relaţiile, recurge la 

constrângeri, control, ameninţări, respinge iniţiativele, înăbuşă conflictele, climat de anxietate; 

▪ tipul autocrat cu bunăvoinţă - preocupat de randament şi de sarcini, ştie să solicite, fără să 

irite; 

▪ tipul ezitant - oscilant, preocupat de sarcini şi relaţii, interes scăzut pentru rezultate, ia decizii 

sub presiunea evenimentelor, face compromisuri; 

▪ tipul realizator - insistă pe organizarea eficace a eforturilor, pretinde randament ridicat, 

lucrează diferenţiat, receptiv la opinii, rezolvă situaţiile conflictuale. 

 

c) după preocuparea pentru rezultate, sarcini şi relaţii (R. M. Niculescu, 1994); 

▪ stilul ferm - proiecte clare, cu respectarea regulilor date, cu diminuarea importanţei relaţiilor, 

orientare clară spre rezultate, control constant, ultimul cuvânt în decizie; 

▪ stilul administativ - atenţie sporită pentru respectarea regulilor, bazat pe valorificarea 

experienţei, teamă de nou, relativ tolerant, cere responsabilitate fiecăruia, evită excesele, organizarea 

este mai importantă decât controlul excesiv, relaţii oficiale; 

▪ stilul stimulativ - acceptă propuneri pentru obiective şi criterii de evaluare, atent la exemplul 

propriu, încurajează participarea, sprijină găsirea soluţiilor, rezolvă conflictele, decide în grup, delegare 

de sarcini; 

▪ stilul pasiv - rezolvă strictul necesar, amână soluţionarea şi  iniţiativele, evită conflictele şi 

complicaţiile; 

▪ stilul atent, grijuliu - dă prioritate relaţiilor şi cunoaşterii grupului, doreşte preţuirea lor, evită 

şi calmează conflictele, asigură climatul favorabil, recurge la recompense, toleranţă raţională, sprijin în 

rezolvare, distribuirea de responsabilitate; 

 

d) prin dezvoltatea stilurilor clasice (E. Păun, 1999): 

▪ stilul  autoritar; 

▪ stilul participativ, cu variante: stilul consultativ, democratic, reprezentativ; 

▪ stilul autoritarist, cu variante: represiv, dictatorial; 

▪ stilul individual, cu variante: vacuum, stilul carismatic, stilul intrusiv; 

▪ stilul laisser-faire, cu variante: stilul refuz/negare, stilul fals democratic; 

▪ stilul haotic, de amânare. 

Niciun stil, analizat separat nu îndeplineşte toate condiţiile unui management eficient al clasei de 

elevi sau al instituției școlare, adaptarea lor la situaţiile concrete fiind soluţia cea mai indicată pentru 

îndeplinirea cu succes a rolului de manager de către cadrul didactic. 
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DATUL PE HUŢÂŢĂ DE PAȘTI 

                                                                                                  Prof. Înv. Preșc.Tupiţă Monica Laura 

                                                          Grădiniţa cu Program Prelungit nr.9,Sighetu Marmaţiei, Maramureș 

 

                            Maramureşul este una din puţinele zone în care au fost perfect conservate tradiţiile şi 

obiceiurile moştenite de  la înaintaşii noştri, ele fiind păstrate cu sfinţenie şi continuu transmise mai 

departe prin noile generaţii de moroşeni. Fiecare tradiţie sau obicei moştenit îşi are importanţa, 

frumuseţea şi unicitatea sa, ele constituind o adevărată bogăţie spirituală pentru oamenii locului. 

                          Sărbătoarea Paştelui, eveniment major pentru întreaga creştinătate, pare a fi mai încărcat 

de simboluri şi tradiţii pe plaiurile maramureşene, comparativ cu restul lumii. Aici, pe meleagurile în 

care au supravieţuit destinului şi istoriei, dacii liberi au conturat poporul român de astăzi, sărbătoarea 

pascală fiind privită ca o perioada de trecere de la vechi la nou. Tradiţia îmbină aici simboluri străvechi, 

precreştine, cu nuanţele religioase aduse lumii de Naşterea Mântuitorului. Unul din ritualurile care 

diferenţiază Maramureşul de restul ţării în aceasta perioada este “ Datul pe huţâţă ”, un ritual de trecere 

şi iniţiere sexuală, care are loc în fiecare an în Joia Mare, în localitatea Borşa. 

                         Huţâţa este un leagăn complex, pregătit special pentru Joia Mare, unde întreaga 

comunitate locală, dar mai ales tinerii, se adună pentru a se reîntregi înainte de Învierea Domnului. La 

origini, obiceiul simboliza în special sărbătorirea trecerii de la perioada de iarnă la primăvară, întreg 

satul bucurându-se că a trecut cu bine de perioada rece şi friguroasă din an. Datul cu huţâţa este văzut de 

multe ori ca un prilej de distracţie pentru localnici, în special tinerii fiind cei care participă la acest 

eveniment. 

                        Pe huţâţă urca fetele şi băieţii care se pregătesc să iasă din adolescenţă şi se leagănă 

“pentru a ieşi din iarnă”, sugerând în substrat “ieşirea din adolescenţă”. Tocmai pentru a sugera acest 

ultim lucru, cei care participă la huţâţă trebuie să stea în picioare, faţă în faţă, băieţi şi fete, încercând să 

împingă leagănul pentru a depăşi “ţoaitele”, reperul, graniţa spre o nouă treaptă a vieţii. Potrivit 

etnologilor, gesturile de la huţâţă imită actul sexual. Tradiţia spune că la acest eveniment flăcăii, şi în 

general bărbaţii satului, se strângeau la huţâţă pentru a privi pe sub “sumnele” fetelor.  „Tinerii învaţă la 

Huţâţă să se iubească, pentru ca nici popa, nici mamele nu i-o învăţat pe vremuri cum să facă coconi”, 

spun şi astăzi localnicii. 

                       Astfel, în Joia Mare, 15-20 de tineri din Borşa, dintre cei mai voinici, se adună pentru a 

merge în pădure şi a tăia 2 molizi înalţi de peste 10 metri, care sunt aduşi pe braţe vreo 6 kilometri. În 

zilele noastre, datorită modernizării, molizii se trag cu tractorul, în rest obiceiul s-a păstrat la forma 

iniţială. Cele două trunchiuri de copaci se curăţă de crengi şi se înfig în pământ la o răscruce de uliţă sau 

pe un vârf de deal: pe prund la Bota, între Vaduri, în Gârle etc. Stâlpii se fixează cu ajutorul unor 

contrafişe, numite “ţoaite”, pentru a nu se răsturna. Sus, între molizi, se montează un “vârtej” de care se 

atârna două “şprăngi”. La capătul lor se leagă un fund de lemn şi “huţâţa” e gata. Toată munca se face 
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“în clacă” de către feciori, joi seara, îndată ce lumea iese de la priveghiul Domnului. După ce o termină, 

o leagă cu ceva şi nimeni nu are voie să o folosească până în Ziua de Paşti. De atunci încolo, timp de 3 

zile, locurile în care se află “huţâţele” devin centre de atracţie pentru toată suflarea. 

                      Deşi pe “huţâţă” se dau mai ales feciorii şi fetele, toată lumea are ceva de făcut în jur 

pentru ca “Datul pe huţâţă” în Borşa nu e doar un act de divertisment, ci un obicei complex, ce trădează 

un simbolism magic şi funcţii sociale bine definite. Pe “huţâţă” se urca o fată şi-un fecior. Scopul lor 

primordial nu e să se legene ca să se simtă bine; ei trebuie să-şi ia avânt şi să facă volte cu “huţâţa” până 

când aceasta iese dintre “ţoaite”, ceea ce însemnă că se ridică în văzduh cam la înălţimea unei case. Un 

lucru deosebit de curajos şi periculos în acelaşi timp, dar numai aşa puteau tinerii să iasă cu bine din 

iarnă şi să intre în primăvară. “Hai să ne legănăm, să ieşim din iarnă” - aşa îşi invitau feciorii perechea 

pe “huţâţă”. Cine nu reuşea să depăşească nivelul “ţoaitelor” însemna că nu e pregătit pentru o noua 

treaptă a anului şi a vieţii, tocmai de aceea fetele erau foarte atente să îşi aleagă băieţi puternici, care să 

le poată trece peste prag. Aceasta superstiţie transformă jocul într-un ritual de trecere de la un anotimp la 

altul şi de la vârsta copilăriei la cea a maturităţii. Un lucru deloc uşor, de multe ori finalizat cu accidente 

şi tragedii. 

                       O altă simbolistică evidentă este cea erotico-sexuală. Tinerii nu se aşează în fund pe 

leagăn, ci stau în picioare “faţă în faţă”, iar când îşi iau avânt dintr-o parte în alta, gesturile imită perfect 

un act sexual, pe seama căruia spectatorii adunaţi ciorchine fac glume şi se distrează. Spectacolul îi 

atrage ca un magnet şi pe băieţandri, care se înghiontesc în faţă să înveţe secretul mişcărilor pentru 

ieşirea dintre “ţoaite”, dar mai ales să arunce o privire sub “sumnele” fetelor: Cu mult timp în urmă, 

fetele nu purtau chiloţi pe vremea aceea. Ele îşi prindeau ele sumna şi poalele cu bumbuşte (ace cu 

gămălie ), dar când se aplecau să-şi ia viteză, după câteva mişcări, le puşcau bumbuştele şi sumnele 

fluturau în vânt. Acest lucru constituia motiv de bucurie pentru fecioraşi. Imitarea actului sexual 

completează ritualul de trecere cu o funcţie de iniţiere în tainele noii vârste. 

                      Interesant este că peste substratul de simbolism magic şi erotico-sexual se suprapune mai 

nou o semnificaţie creştină. Unii borşeni spun ca “huţâţa” are şi rolul de a le aminti oamenilor de 

spânzurătoarea pe care a murit Iuda, apostolul care l-a vândut pe Isus; astfel huţâţa reprezintă batjocura 

lumii faţă de trădătorul Domnului. De aceea obiceiul se practică numai la Paşti, iar la o săptămână după 

Paşti “huţâţa” este desfăcută până la anul următor. 

                      Păstrarea obiceiurilor şi a tradiţiilor străvechi este necesară, întrucât ele reprezintă zestrea 

de netăgăduit a unui popor zbuciumat care a ştiut mereu cum să treacă peste momentele de impas sau de 

bucurie de-a lungul istoriei. Obiceiul mai sus prezentat a reuşit să se facă cunoscut şi altor oameni decât 

localnicii sau vecinii Borşei, el fiind preluat de realizatorul Mihali Nicoară în filmul său “Obiceiuri de 

Paşti în Maramureş şi Oaş”. Generaţia actuală are obligaţia de a transmite mai departe tradiţiile şi 

obiceiurile străvechi, reînviate cu ocazia sărbătorilor, prin ele reuşind să ne identificăm ca şi popor. 
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PRACTICI EDUCAȚIONALE DE SUCCES ÎN ACTUALUL CONTEXT                       

EDUCAȚIONAL 

                                                                                                        Prof. Gabur Paulina 

                                                                       Liceul   Gh.Ruset Roznovanu, Roznov, Neamț 

                                                                                                                                                                                      

Școala este una dintre instituțiile fundamentale  ale statului. Fiecare familie este , prin copiii săi , legată 

nemijlocit de școală. Mai mult decât atât, părinții iși proiectează visurile, împlinirile sau neîmplinirile, 

speranțele sau frustrările de parcursul școlar al copiilor lor.  

 Ce este o şcoală bună? Cum știm că am ales o școală bună pentru copiii noștri? 

Răspunsul ar trebui dat de societatea românească. Ce fel de elev doreşte ea să fie produs de şcoală? Ce 

fel oameni dorim să avem în ţară? Ce fel de cunoştinţe şi ce fel de caracter vrem să dezvoltăm ? Esenţial 

ar fi ca toate şcolile să aibă, pe lângă conţinuturi, obiective şi cadre cheie la fiecare materie şi, pe lângă 

activităţile extraşcolare despre care se poate discuta separat, un “portret” al elevului pe care să îl 

construiască școala. Acesta  ar trebui să conţină o serie de trăsături de caracter care să fie integrate în 

programe, care să fie prezente în viaţă de zi cu zi a şcolii, care să fie discutate de către cadrele didactice 

la întâlnirile de pregătire profesionale. Astfel elevii ar trebui să devină: 

• Persoane ce gândesc 

• Capabili să comunice 

• Posesorii unor principii cum ar fi onestitate, demnitate şi responsabilitate 

• Persoane cu o viziune echilibrată a realităţii care să-i ajute să poate lua decizii logice şi etice 

• Deschişi la minte – cu o toleranţă şi înţelegere a altor culturi 

• Oameni ce reuşesc să combine armonios dezvoltarea intelectului cu dezvoltarea fizică şi psihică. 

Cum reușește școala să formeze caractere, mai ales în timpurile speciale pe care le trăim ? 

 În contextul închiderii școlilor din cauza pandemiei de SARS-CoV-2, Ministerul Educației a emis în 

data de 21.04.2020 ordinul nr. 4135 / 21.04.202020. Măsurile prevăzute în acest ordin sunt instituite la 

mai mult de o lună de zile de la instituirea stării de urgență și fac deja obiectul a numeroase dezbateri. 

Participarea elevilor la activitățile educaționale online, în această perioadă, a depins de accesul acestora 

la infrastructura casnică și dotarea gospodăriilor cu conexiune la internet, cu laptop / computer personal / 

imprimantă (sau telefon mobil sau tabletă), precum și de sprijinul pe care părinții l-au putut oferi 

propriilor copii în accesarea lecțiilor și a resurselor de învățare oferite de cadrele didactice. 
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 Resursele pe care cadrele didactice le-au accesat au fost: propria experiență anterioară în utilizarea 

instrumentelor de învățare online,diverse tutoriale găsite online , grupurile de suport colegial precum 

grupuri ale profesorilor de pe Facebook, programele de formare în domeniul TIC desfășurate prin CCD-

uri , portalul deschis de Ministerul Educației pe digital.educred.ro , ideile de activități cu suport digital 

de pe digitaledu.ro, atelierele CRED desfășurate prin videoconferință , resursele educaționale deschise 

colectate de inspectoratele școlare , programele de formare în domeniul TIC desfășurate de ONG-uri/ 

companii , platforma eTwinning. 

Principalele obstacole pe care elevii le întâmpină în noul context sunt legate de resursele tehnice 

necesare: lipsa  unui computer/tabletă/telefon mobil, lipsa competențelor digitale, inclusiv de a utiliza 

instrumente specifice învățării online, lipsa de acces la internet, imposibilitatea de a avea un program 

structurat de lucru mediat de resurse digitale. Toate aceste date sugerează că nu este foarte realist să 

plecăm de la presupoziția că trecerea la predarea exclusiv online se poate face cu ușurință. 

După  cele 4 luni de școală care s-au desfășurat sub amprenta online-ului, în calitatea mea  de profesor, 

pot formula câteva observații: 

-profesori și elevi deopotrivă am început să ne obișnuim cu acest tip de interacțiune, mediată de 

platformele educaționale. 

-procesul instructiv- educativ  suferă , în continuare ora de curs în online fiind influențată de diverși 

factori din afară. 

-elevii sunt apatici, le lipsește entuziasmul comunicării. În scenariul galben, cursurile se desfășoră 

alternativ , pe grupe. Grupa care se află în clasă e lipsită de bucuria întâlnirii cu profesorul. 

-dacă anterior momentului declanșării pandemiei, militam împotriva folosirii telefoanelor în timpul 

orelor de curs, acum solicităm deseori elevului să acceseze internetul, chiar dacă se află în clasă. 

-lecțiilor  desfășurate pe platforma educațională le lipsește sensibilitatea , interacțiunea umană. 

 

Ce rămâne din portretul elevului pe are îl schițam la început?  

Generațiile care sunt astăzi în liceu vor pătrunde pe piața muncii  în 2024-2025, într-o lume 

tehnologizată și vor trebui să demonstreze capacitate de adaptare și cunoștințe serioase, care să le 

permită folosirea aparaturii moderne. Totuși,să nu uităm că  scopul nostru nu este să formăm generații 

de roboți, ci oameni capabili să se adapteze lumii. 

Trebuie să devenim „stăpânii” tehnologiei, nu „ sclavii ”ei. 

Interesul pentru educaţie a fost dintotdeauna o preocupare majoră a societăţilor şi a elitelor lor. În 

perioada modernă, începând cu revoluţia industrială, când accesul la şcoală s-a generalizat, învăţământul 

a devenit o prioritate pentru toate clasele sociale, fie şi doar din speranţa, justificată, că individul  se 

poate ridica deasupra condiţiei date de familia, locul şi circumstanţele în care s-a născut. 
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Se vorbeşte (şi în multe ţări se şi acţionează) despre centrarea educaţiei pe elev. Aceasta nu este o vorba 

goală sau nu doar un sindrom al relativismului post-modern. Dimpotrivă, punerea elevului în centru este 

în perfectă concordanţă cu ceea ce  elitele societăţii româneşti, eminenţi pedagogi democraţi şi 

progresişti au avut în prim plan în ultimii 150 de ani. 

Astfel G.G. Antonescu spunea că “individualismul şi provocarea la acte de creaţie constituie două̆ note 

caracteristice ale culturii formative, pe care ne dorim să o realizăm în şcoală” iar Iosif Gabrea era 

convins că “idealul educaţiei nu este altul decât potenţarea la maximum a individualităţii”.  Iar 

exemplele pot continua cu personalităţi ca: Onisifor Ghibu, Constantin Rădulescu-Motru şi alţii în ale  

căror scrieri şi acţiuni se poate găsi o enormă cantitate de gândire progresistă care ar putea face faţă 

oricăror scrutine riguroase modern. Centrarea educației pe elev a dus la apariția metodelor moderne, 

renunțarea sau restrângerea rolului prelegerii și folosirea „artificiilor” care să capteze atenția elevului 

provocându-l să se implice, să formuleze răpunsuri la întrebări sau să identifice centre de interes care să-

i stimuleze gândirea. 

Folosirea platformelor educaționale în această perioadă specială limitează, într-un fel , libertatea 

profesorului în construirea scenariului didactic.Deși profesorul are la îndemână o sursă inepuizabilă de 

informație, platformele limitează și dirijează pe un anumit canal tipul de scenariu didactic. De exemplu, 

folosind Zoom sau Classroom meet, profesorul este tentat să abordeze aceeași metodă a prelegerii. 

Elevul ascultă ,privește și primește o informație pe care rareori o reține. 

Un adevărat pedagog trebuie să treacă peste aceste inconveniente ale învățatului online, să descopere 

metode inovative care să facă lecțiile atractive și să „depășească” ecranul computerului reușind să 

pătrundă în mintea elevului. 
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Stimularea creativității în grădiniță 

 

Prof.înv.preșcolar Ciobanu Ana-Dumitrița 

Școala Gimnazială nr.3, Piatra-Neamț 

 

Analiza unor accepţiuni ale creativităţii pun în evidentă faptul că aceasta reprezintă o structură 

complexă de personalitate, cuprinzând diverse componente de ordin intelectual, afectiv, motivaţional, 

voluntar, atitudinal şi aptitudinal. În mod curent, s-a subliniat că ea presupune o structură în care 

interacţionează factorii: inventivitate, ingeniozitate, fluiditate şi flexibilitate în gândire; capacitatea de a 

elabora soluţii (imagini, idei etc.) noi, originale; vigoare imaginativă, sensibilitate la probleme, 

spontaneitatea şi sinceritatea autoexpresiei; trebuinţe de performanţe, de realizare şi autorealizare, de 

autoactualizare şi autoafirmare.  

 

De-a lungul etapelor de formare a copilului se ivesc numeroşi factori de ambianţă care pot 

stimula sau împiedica dezvoltarea calităţilor creatoare. Activitatea creatoare este stimulată de existenţa 

unui mediu social-educativ şi cultural ştiinţific care asigură formarea unor personalităţi creative. Familia 

contribuie la dezvoltarea potenţialului creativ printr-o afecţiune moderată faţă de ei, prin încurajarea 

independenţei lor intelectuale şi prin crearea de ocazii care să favorizeze dezvoltarea intereselor şi a 

aptitudinilor pentru diferite domenii de activitate.  

Grădinița oferă condiţii şi situaţii care conduc la dezvoltarea spiritului de investigaţie, a gândirii 

divergente, a atitudinii creative, prin încurajarea copiilor să adreseze întrebări, să discute, să dezbată 

unele probleme, să facă faţă criticii constructive, prin încurajarea comunicării şi interacțiunii.  

Educatorului îi revine responsabilitatea de a crea un cadru adecvat stimulării creativităţii la copii. 

Este important să fie respectate o serie de condiţii şi principii ale învăţării de tip creativ, care stimulează 

creativitatea:  

-asigurarea în activităţile instructiv-educative a ponderii unor tipuri de solicitări care angajează 

permanent demersuri de ordin constructiv, de elaborare creativă, situaţii problematice de tip divergent ;  

-menţinerea climatului favorabil şi atmosferei psihosociale optime care să angajeze, să stimuleze 

independenţa şi spontaneitatea creatoare a copiilor;  

-tipul de îndrumare sau dirijare optimă din partea educatorului este cel specific învăţării prin 

problematizare în context creativ, care trebuie să lase câmp liber de manifestare independenţei de 

gândire şi acţiune a elevului; modul de tratare, de înţelegere şi abordare a copiilor care manifestă 

anumite eforturi, disponibilităţi sau realizări creative prin apreciere, recunoaştere, încurajare promovare 

etc.;  

-angajarea copiilor în activităţi curente de tip creativ analoage activităţilor din domeniul ştiinţei, 

tehnicii, producţiei şi social-organizaţional, în cadrul cercurilor ştiinţifice, lecţiilor, activităţilor 

didactice, practice.  

Atitudinea cadrului didactic faţă de conduita copiilor creativi este hotărâtoare. Se recunoaşte că 

acestă conduită se desfăşoară spontan, necontrolat şi aleatoriu, de fiecare dată cu manifestări inedite şi 
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răspunsuri originale, lăsând impresia unui nonconformism. În ceea ce priveşte atitudinea profesorului, 

modalitatea cea mai semnificativă prin care profesorii pot încuraja creativitatea este sprijinirea 

motivaţiei intrinseci.  

Profesorul poate apela în activităţile zilnice de predare la o serie de strategii specifice care pot amplifica 

nivelul creativităţii.  

O primă modalitate ar putea fi evaluarea asupra muncii copilului prin utilizarea unui feed-back 

constructiv şi semnificativ şi nu a unei evaluări vagi şi abstracte, prin implicarea copiilor în evaluarea 

propriei lor munci şi prin accentuarea a ceea ce s-a învăţat, în loc de cum se învaţă. O altă modalitate 

eficientă o constituie recompensa, prin utilizarea unor surse noi alături de note, precum steluţe aurii, 

distincţii, premii şi privilegii speciale. Alte forme de recompensare sunt cele intangibile, un zâmbet sau 

un semn de aprobare, o mângâiere pe umăr, un cuvânt de încurajare, o ocazie de a afişa şi de a prezenta 

rezultatele activităţii.  

Alegerea reprezintă o strategie prin care profesorii oferă copiilor posibilitatea de a alege ori de 

câte ori se iveşte ocazia. Se mai pot aplica şi strategii precum motivarea nemotivaţilor, crearea de 

experienţe deosebite.  

 

Analiza unor accepţiuni ale creativităţii pun în evidentă faptul că aceasta reprezintă o structură 

complexă de personalitate, cuprinzând diverse componente de ordin intelectual, afectiv, motivaţional, 

voluntar, atitudinal şi aptitudinal. În mod curent, s-a subliniat că ea presupune o structură în care 

interacţionează factorii:  

-inventivitate, ingeniozitate, fluiditate şi flexibilitate în gândire;  

-capacitatea de a elabora soluţii (imagini, idei etc.) noi, originale;  

-vigoare imaginativă, sensibilitate la probleme, spontaneitatea şi sinceritatea autoexpresiei; 

- trebuinţe de performanţe, de realizare şi autorealizare, de autoactualizare şi autoafirmare.  

De-a lungul etapelor de formare a copilului se ivesc numeroşi factori de ambianţă care pot 

stimula sau împiedica dezvoltarea calităţilor creatoare. Activitatea creatoare este stimulată de existenţa 

unui mediu social-educativ şi cultural ştiinţific care asigură formarea unor personalităţi creative. Familia 

contribuie la dezvoltarea potenţialului creativ printr-o afecţiune moderată faţă de ei, prin încurajarea 

independenţei lor intelectuale şi prin crearea de ocazii care să favorizeze dezvoltarea intereselor şi a 

aptitudinilor pentru diferite domenii de activitate.  

Grădinița oferă condiţii şi situaţii care conduc la dezvoltarea spiritului de investigaţie, a gândirii 

divergente, a atitudinii creative, prin încurajarea copiilor să adreseze întrebări, să discute, să dezbată 

unele probleme, să facă faţă criticii constructive, prin încurajarea comunicării şi interacțiunii.  
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BUNE PRACTICI ÎN ACTUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Adeline Neciu 

Colegiul Național ”Preparandia-Dimitrie Țichindeal” Arad 

 

„Copiii sunt mesaje vii pe care le trimitem unor vremuri ce nu le vom vedea” (John W. 

Whitehead). 

 ”Visele nu se risipesc dar nici nu zboară dacă nu le dai aripi” (Pablo Neruda)... iar rolul dacălului 

este de a-i da elevului aripi să zboare și direcția spre care să se îndrepte pentru a-și îndeplini visele, spre 

a Deveni.  

În ultimii ani, procesul didactic a devenit centrat pe elev, pe formarea de competențe, cadrul 

didactic având mai mult rolul de coordonator al actului didactic, de îndrumător al elevului pe calea 

cunoașterii. Strategiile didactice stabilite la fiecare lecție trebuie să vizeze participarea activă a elevului 

la propria instruire și formare. Astfel, participând activ la propria instruire și formare, elevul devine mai 

motivat, mai interesat, actul educativ nemaifiind plictisitor ci, dimpotrivă, devine interesant, plăcut și 

stimulator, dându-i elevului bucuria descoperirii. Elevul trebuie să devină conștient că, îndeplinind 

sarcinile școlare, sub îndrumarea profesorului, beneficiul este al lui; pentru el o face și pentru pregătirea 

lui, nu face o favoare profesorului sau a părintelui. În procesul instructiv-educativ, profesorul și elevul 

trebuie să fie parteneri activi, să se stimuleze reciproc în a-și depăși limitele. Procesul educațional nu 

poate fi eficient dacă nu există, dacă nu se formează relații apropiate între profesori și elevi, relații 

bazate pe încredere și respect reciproc. De aceea, este absolut necesar ca profesorul să gândească și să 

aplice la clasă, activități care să dezvolte și să cultive aceste relații. Relațiile au la bază emoții și 

sentimente pe care elevii și profesorii și le generează reciproc.  

Succesul unui profesor se reflectă în succesul elevilor săi. Atunci când un profesor își vede fostul 

elev împlinit pe plan profesional și personal știe că și-a îndeplinit cu succes misiunea. Dar până acolo 

este o cale lungă de parcurs, o cale cu multe denivelări, obstacole, o cale pe care, uneori este vreme 

bună, alteori nori de furtună. Menirea unui profesor nu este de a înlătura obstacolele din calea elevilor 

săi, ci de a-i ajuta, îndruma, să le depășească, să facă față provocărilor, cu succes. De asemenea, cadrul 

didactic nu trebuie să-i ferească pe elevi de greșeli (nu mă refer la greșelile grave). El trebuie să-i 

îndrume să găsească soluții care să repare greșeala, să descopere ce se poate învăța din greșeala 

respectivă, să și-o asume și să nu o mai repete. 

Pentru a putea realiza performanța didactică în actul educațional prin bune practici, cadrul 

didactic trebuie să fie motivat. Așa cum spune Ion-Ovidiu Pânișoară în cartea ”Profesorul de succes”, 

”un profesor demotivat este un profesor ineficient.”( Ion-Ovidiu Pânișoară, Profesorul de succes,  2009, 

pg. 21). Profesia de cadru didactic este una de vocație, prin urmare, vocația ar trebui să fie baza 
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automotivării pentru fiecare dintre noi, cei care suntem ”chemați” să turnăm fundația pe care fiecare elev 

își va construi viitorul. 

Identificarea și aplicarea la clasă a bunelor practici eate cheia de boltă a performanței didactice. 

Literatura de specialitate abundă în informații și îndrumări legate de bune practici aplicabile în actul 

didactic, atât de profesorii debutanți cât și de profesorii care au acumulat experiență la clasă. Sigur că, în 

timp, fiecare profesor își formează propriul stil de predare, de relaționare cu elevii. De aceea este foarte 

importantă și relația dintre profesorii colegi, mai ales dintre profesorii tineri și colegii cu experiență, de 

la care cei tineri au multe de învățat. Mentoratul pentru profesorii debutanți este un factor care duce la 

succes.  

Ca exemple de bune practici, întâlnite în literatura de specialitate, pot fi amintite: libertarea de a 

alege în deplină cunoaștere a consecințelor alegerii făcute cu asumarea consecințelor; îndrumarea 

elevului în a-și câștiga independența și autonomia; crearea unei ambianțe plăcute în timpul activităților 

didactice; construirea unei relații cu elevii, bazată pe încredere, respect reciproc, empatie și înțelegere; 

flexibilitate și adaptare continuă; coerență între comunicarea verbală- paraverbală-nonverbală; dialog și 

feedback; îndrumarea elevilor în a participa activ la propria educație; formarea la elevi, a deprinderilor 

de a colabora ca membrii ai unei echipe; motivarea elevilor; stimularea creativității; gestionarea 

eficientă a situațiilor de criză; consecvența comportamentală a cadrului didactic; încurajarea elevilor să 

se autoevalueze critic și obiectiv; exigența permanentă a cadrului didactic față de propria persoană, 

ținând cont de faptul că, vrea sau nu vrea, cadrul didactic este un model pentru elevii săi; 

nondiscriminarea; nonagresivitatea verbală sau comportamentală- și exemplele ar putea continua. ( Ion 

Ovidiu Pânișoară, Profesorul de succes, 2009). 

Pentru ca toate aceste practici să fie aplicate cu succes, este necesar ca, între profesor și elevi să 

se stabilească o relație sănătoasă, bazată pe încredere și respect reciproc. Ori, este binecunoscut faptul 

că, la baza oricărei relații stă comunicarea eficientă. Cadrul didactic trebui să cunoscă și să aplice 

regulile unei comunicări eficiente, iar aceste reguli să le implementeze și elevilor săi. În cadrul activității 

didactice, profesorul are rolul major de emițător, dar, pentru o activitate de succes, el trebuie, totodată, 

să își atribuie și rolul de receptor, permițând și elevului să fie emițător. (Ion-Ovidiu Pânișoară, 

Comunicarea eficientă, 2015, pg. 49). Adică, activitatea didactică trebuie să fie interactivă, bazată pe un 

dialog constructiv între profesor și elevi, astfel încât, elevul, participând în mod direct la propria 

educație, să fie mai motivat. ”Educația și învățarea, ca procese de comunicare, presupun la rândul lor 

schimburi de substanță, de comportamente, de imagini sau cunoștințe, toate având o anumită 

semnificație și un sens.” (Ioan Neacșu, Metode și tehnici de învățare eficientă, 2015, pag. 241). 

Un lucru pe care, noi, dascălii, nu trebuie să-l uităm, este acela că elevii ne i-au ca modele, chiar 

dacă, uneori, nu ne dăm seama de acest lucru. De exemplu, dacă dascălul nu este consecvent, nici elevii 

săi nu vor fi. Dacă profesorul obișnuiește să întârzie la ore, și elevii săi vor face la fel. Ca urmare, ca și 

cadru didactic trebuie să fiu atentă la exemplul pe care îl dau elevilor mei, la atitudine, comportament, 
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limbaj. În privința limbajului, se știe că, uneori, elevii au obiceiul să-și  adreseze unii altora cuvinte 

nepotrivite sau chiar jignitoare. O metodă de a combate acest lucru este impunerea regulii ca, cel care 

adresează un cuvânt jignitor colegului său, să îi adreseze și două cuvinte de apreciere. De asemenea este 

utilă și practicarea metodei ”buzunarele cu laude”. Fiecare copil din clasă are pe un panou propria 

cutiuță/buzunar, în care ceilalți colegi îi pun bilețele cu cuvinte de apreciere, pentru un lucru bun făcut 

pentru colectivul clasei. O altă metodă de a sensibiliza copiii, de a uni colectivul este practirarea 

celebrului joc ”Îngerașul” în preajma Sărbătorilor de Crăciun  și de Paști. Dacă învățătorul/dirigintele se 

implică activ în acest joc, sentimentul de apartenență la ”familia de la școală” devine mai puternic, iar 

legăturile dintre copiii și învățător/diriginte sunt întărite. Faptul că fiecare copil devine pentru o perioadă 

de timp ”îngeraș” (nevăzut și neștiut) pentru unul dintre colegi, îi determină să fie mai responsabili, mai 

empatici și simt cu adevărat bucuria de a dărui (ajutor, aprecieri, mici cadouri realizate personal). 

Un alt exemplu de bună practică pe care aș dori să îl amintesc este: ”Laudă în public și critică în 

particular”. Aprecierea publică (în fața clasei, a școlii, a părinților) a rezultatelor unor activități, a 

progreselor înregistrate într-o perioadă de timp, stimulează la elev respectul de sine, încrederea în sine, 

în forțele proprii și dorința de autoperfecționare, autodepășire. Iar, dacă este ceva de criticat, acest lucru 

trebuie făcut în particular, între profesor și elev, iar critica să fie făcută într-o manieră constructivă, în 

nici un caz ofensatoare. Când i se arată elevului punctele slabe, trebuie să i se ofere și soluția pentru ca 

punctele slabe să devină puncte tari, doar așa critica va fi constructivă. 

La clasele mici se mai practică următorul lucru, care poate fi inclus în exemplele de bune 

practici, și anume acordarea unui nume colectivului de elevi; de exemplu: ”Albinuțe”, ”Buburuze”, 

”Fluturași”, etc. Acest lucru creează copiilor sentimentul de apartenență la un grup, dar nu la orice fel de 

grup, ci la unul special. Într-un astfel de grup care devine un fel de familie, copiii respectă mai mult 

regulile instituite în grup, iar legăturile dintre ei sunt mai puternice. Dacă i se spune unui copil ”în roiul 

nostru de albinuțe ne comportăm frumos și politicos unii cu ceilalți, ne ajutăm reciproc”, etc. această 

manieră va avea un impact mult mai mare asupra lui decât să i se spună sec, ”în această clasă ne 

comportăm frumos și politicos”. Această metodă are succes și la clasele de gimnaziu și chiar de liceu, 

chiar dacă la liceu elevii sunt mai mari. Liceenii își doresc, uneori, să revină la copilărie și prin această 

metodă li se satisface și această dorință, într-o oarecare măsură. Iar efectele sunt aceleași, de întărire a 

legăturilor dintre ei, de formare a sentimentului profund de apartenență la un grup special, al lor, grup 

care are și un nume deosebit. Mai mult, în astfel de colective de elevi nu se manifestă nici fenomenul de 

bullying și nici un fel de discriminare. Într-un ”roi”, ”colonie”, ”echipă” toți sunt egali, iar succesul 

unuia este succesul tuturor. 

Excursiile organizate de învățătoare/diriginte sunt foarte utile în a forma copiilor abilități de 

relaționare, de organizare, de comportament civilizat și asertiv, în afara cadrului școlar. Aceste activități 

au darul de a întări relațiile nu doar între ei, elevii, ci și între ei și cadrul didactic care îi însoțește. La 

întoarcerea în școală copiii sunt fericiți și recunoscători că au avut parte de experiențe inedite, își 
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împărtășesc unii altora sentimentele și emoțiile trăite, iar comportamentul la clasă atât în timpul orelor 

cât și în pauze se îmbunătățește vizibil.  

Pe lângă exemplele de bune practici descrise pe larg în literatura de specialitate, fiecare 

profesor/învățător motivat și devotat elevilor săi, va găsi cu siguranță, propriile metode prin care să 

ajungă la performanță în actul didactic, prin care să îi facă fericiți pe copii, să îi determine să le placă la 

școală. Un elev fericit, care se simte bine în mediul școlar, pentru care școala nu este plictisitoare sau o 

grea corvoadă, are toate șansele să ajungă la performanță, la împlinire atât pe plan profesional cât și 

personal. Atunci, și menirea noastră de dascăli este îndeplinită. Și, ca dascăli, nu putem avea o 

satisfacție mai mare decât să ne vedem elevii devenind oameni frumoși, la trup și la suflet, împliniți și 

fericiți. Sentimentul că și noi, dascălii, am contribuit din plin la fundația devenirii lor este cea mai mare 

mare răsplată a noastră.  
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Tradiții și obiceiuri de Crăciun 

                                                                                          Petruț Lavinia - Alexandra     

                                                                                          G.P.P. Nr.52,Oradea,Bihor 

 

          La români,sărbătorile de iarnă,îndeosebi Crăciunul,sunt adevărate sărbători de suflet.Amintirile 

copilăriei ce ne revin puternic în minte și suflet,colindele și clichetele de clopoțel,mirosul proaspăt de 

brad,dar  și de cozonaci,darurile pe care le așteptăm cu nerăbdare,toate creează în sânul familiei o 

atmosferă de basm,liniște sufletească și iubire. 

           În copilăria bunicilor mei Crăciunul era altfel...plin de tradiții,datini și obiceiuri.Încă din data de 

15 noiembrie se marca venirea Crăciunului,era prima zi de post.Postul toată lumea îl ținea cu 

sfințenie,excepție făcând copiii și oamenii (bătrânii) foarte bolnavi,care aveau voie să mănânce lapte și 

ouă.Se rugau și îi mulțumeau Domnului pentru toate ce le-a dat și că a mai trecut și venit încă o zi cu 

bine. 

           Femeile începeau să leșieze oalele,adică le spăla bine,bine în cenușă fiartă în apă,pregăteau oalele 

pentru bunătățile ce aveau să fie făcute pentru masa de Crăciun.Bunicile tricotau veste și ciorapi din lână 

pentru toată familia,toată iarna țeseau în război toată vestimentația necesară de peste an ,pentru zilele de 

sărbătoare,haine pentru pat,ștergare,la lumina felinarului,se spuneau povești despre moroi și povești cu 

tâlc.În lerul de la sobă se coceau cartofi,ludaie și poame. 

          Seara se adunau vecinii unii la alții și se ajutau la treburile de pe lângă casa omului,alegeau 

fasole,sfărâmau porumb,tricotau împreună,schimbau vorbe și povești,se sfătuiau mult unii pe alții. 

         Cu două săptămâni înainte de Crăciun se colindau unii pe altii între vecini,de regulă cei mai în 

vârstă din casă și bărbații.Preotul satului chema toți copiii din sat la biserică să-i învețe colindele care 

urmau să fie colindate la fiecare casă în ajunul Crăciunului și de Crăciun.Copiii erau răsplătiți de către 

gazde cu colaci,nuci și mere.Așa  se vestea Nașterea Lui Iisus Hristos,în unele sate se merge cu 

Viflaimul,în altele cu Nașterea Domnului,în altele cu Steaua. 

         Umblatul cu Turca este o datină străveche,reprezintă întruchiparea fantastică a unei vietăți care 

amintește de o capră și este obiceiul care diferențiază Bihorul de alte zone din Transilvania.Deși este 

considerat  un ritual păgân,având drept finalitate stimularea pe cale magico-rituală a fertilității solului și 

fecundității oamenilor,Turca este primită cu drag la casele oamenilor.Vioaie și neastâmpărată,zglobie și 

pusă mereu pe șotii,i se permite să facă tot felul de glume,să fure bucate de pe masă sau să 

danseze.Turca trebuie să aibă trup roșu dintr-o țesătură de bumbac,iar capul este cioplit din lemn,cu 

coarne și maxilarul inferior mobil,pentru a clămpăni fără oprire și pentru a păstra ritmul pe care 

dansează purtătorul măștii de Turcă,de regulă un fecior falnic. 

         Împodobitul bradului este un obicei despre care care nu se știe cu exactitate unde și când a 

apărut,dar în multe zone folclorice bradul este un simbol al vieții veșnice.Steaua din vârful bradului este 

simbolul stelei care i-a călăuzit pe cei trei magi până în Betleem.Se pune că această stea aduce noroc în 
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casă și duce la indeplinirea dorințelor.Bradul se împodobește în ajunul Crăciunului.În bătrâni se 

împodobea cu cârnași,caltaboș,nuci,mere. 

        Femeile casei coceau pâine,cozonaci,plăcinte și câte bunătățuri mai puteau în dimineața 

ajunului.Făceau sarmale,fripturi,jumeri,cârnați fripți,ciorbe,supe.Porcul unii oameni nu-l tăiau de 

Crăciun cum se face în zilele noastre,era tăiat între Crăciun și Anul Nou,ca să nu fie ispitiți să mănânce 

de dulce. 

        Iernile erau grele,cu geruri cumplite și nămeți mari.Copiii se jucau cu sania,pe dealuri,pe crișul 

înghețat își făceau țepuși (două bețe în vârful lor se băteau două cuie) și se împingeau pe gheață,fie în 

ciump fie de pe sanie.Mergeau la școală pe jos sau cu cocia (trăsura) trasă de cai.Când ajungeau acasă 

erau pur și simplu înghețate încălțările ,altădată ca să se poată descălța trebuiau tăiate șireturile.Ca să se  

usuce încalțămintea era pusă deasupra sobei. Copiii erau puși cu picioarele în apă caldă cu sare ca să nu 

se răcească,erau frecați pe spate cu prima tărie care iese când faci țuica (albuș de pălică i se spune în 

Bihor). 

       Un popor trăiește prin oamenii săi,prin evenimentele care îi marchează existența,prin poveștile care 

iau naștere și se viralizează în asemenea măsură,încât trec testul timpului și devin legende. 
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Importanța educației la vârstele timpurii 

 

Prof.înv.preșc.Buia Daniela-Oana 

G.P.P Sângeorz-Băi 

    

   ”Copiii învaţă mai bine atunci când sunt într-un climat socio-afectiv sigur, când relaţionează 

plăcut cu părinţii, cu educatorii şi cu ceilalţi din jurul lor”. John Bennet, UNESCO, 2004 

     Într-o accepţie generală, educaţia este procesul prin care se realizează formarea şi dezvoltarea 

personalităţii umane. Ea constituie o necesitate pentru individ şi pentru societate. Educaţia este o 

activitate specific umană realizată în contextul existenţei sociale a omului şi, în acelaşi timp, este un 

fenomen social, un atribut al societăţii, o condiţie a perpetuării şi progresului acesteia. Prin urmare se 

raportează, în acelaşi timp, la individ şi la societate 

          Opinia mea este că educația timpurie a copilului începe cu primul zâmbet oferit celui mic, cu 

fiecare schimb de vorbe sau joacă în familie. Când spunem educație, nu ne referim la un program strict 

de 4-5 ore pe zi în care cel mic trebuie să învețe ca la școală anumite informații noi sau noțiuni 

necunoscute. Educația timpurie se face într-un mod cât mai natural, de obicei prin intermediul jocului, 

într-un mediu plăcut și sigur. Educația timpurie este centrată pe fiecare copil în parte. Fiecare copil este 

unic, iar stagiile de dezvoltare diferă de la un copil la altul, 

           Copilăria timpurie reprezintă cea mai importantă perioadă din viaţa unei persoane tocmai  prin 

consecinţele durabile pe care le are asupra dezvoltării ulterioare a acesteia.Primii ani de viaţă ai oricărui 

copil au o importantă majoră pentru dezvoltarea ulterioară a acestuia. În cadrul copilăriei timpurii se pun 

bazele relaţiilor de ataşament, se învaţă abilităţi şi modele comportamentale iar dezvoltarea copilului se 

realizează pe multiple laturi, într-un ritm accelerat. Într-un mod activ şi rapid se produce dezvoltarea 

somatică, au loc achiziţii multiple în aria de dezvoltare psihică şi fizică. 

          În primul rând devine tot mai evident că modul în care copilul îşi începe viaţa este hotărâtor 

pentru evoluţia sa socială şi individuală, iar educaţia acestuia începe de la naştere. Cele mai importante 

descoperiri din domeniul educational, al ştiinţelor sociale şi al psihologiei au identificat factorii care dau 

un start cât mai adecvat în viaţă fiinţei umane. 

         Dovezile neuroștiințelor sunt copleșitoare în ceea ce privește impactul experiențelor pozitive din 

copilăria timpurie pentru dezvoltarea viitorului adult și, potrivit studiilor, cea mai importantă perioadă 

pentru dezvoltarea creierului o reprezintă primele 1000 de zile de viață, când se formează 80% din 

legăturile neuronale. Copiii se dezvoltă la adevăratul lor potențial atunci când se simt fericiți și siguri de 

întreaga dragoste a adulților. Studiile ştiintifice asupra dezvoltării creierului au demonstrat că: 

• stimularea precoce declanşează structurile cognitive şi demararea procesualităţii intelectuale; 

• angajarea precoce a structurilor intelectuale conduce la reducerea abandonului şcolar;nutriţia 

adecvată a copilului mic garantează dezvoltarea creierului şi înlătură riscul de deficienţă mintală 
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         În al doilea rând pentru copil, nicio perioadă nu va conta mai mult în viaţă ca primii ani! 

Accentul pus pe educaţia timpurie şi anii preşcolarităţii este importantă deoarece aceasta este perioada în 

care copiii se dezvoltă rapid. În cazul în care procesul de dezvoltare este neglijat în acest stadiu, este 

mult mai dificil ca pierderile să fie compensate mai tarziu. Acţiunile întreprinse de părinţi şi societate în 

copilăria timpurie au o influenţă puternică şi de durată asupra progresului individual al copilului. 

Luând în considerare unicitatea fiecărui copil, conceptul de educaţie timpurie şi îngrijire (Early 

Childhood Education and Care) presupune o abordare holistică a copilului (comprehensivă din toate 

punctele de vedere ale dezvoltării sale). O astfel de abordare, pluridisciplinară, înseamnă preocuparea 

pentru sănătatea, nutriţia, educaţia şi protecţia copilului, din perioada prenatală până la începerea şcolii. 

Acestui concept îi este adăugat cel de parentalitate, considerând importanţa pe care părintele o are în 

cercul educaţional, fiind partenerul-cheie în educaţia copilului, iar relaţia familie – grădiniţă – 

comunitate fiind una hotărâtoare.  

   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  individual  al  copilului  şi  asupra  progresului  naţiunilor  în  sens  larg.   

       Calitatea îngrijirii şi a protecţiei în această perioadă sunt cheile care înlătură moartea, boala, 

întârzierea în creştere, trauma, proasta alimentaţie, întârzierile de dezvoltare atâta timp cât ele asigură o 

creştere sănătoasă, stima de sine şi abilitatea de a învăţa, lucruri care, în schimb, sunt cruciale pentru  

pregătirea  pentru  şcoală,  învăţarea  continuă,  eficacitatea  programelor  şcolare  şi abilitatea  viitoare  

a  copiilor  de  a  contribui  ca  părinţi,  actori  economici  şi  cetăţeni.  Astfel,investiţia în copii cât mai 

de timpuriu ne conduce, pe termen lung, la dezvoltare socială şi la realizarea susţinută a drepturilor 

copilului. 

      De asemenea nu este de ajuns doar să îngrjim copilul, cum nu este de ajuns doar sã-l hrănim sau 

să-l învățăm lucruri noi. Copilul are nevoie simultan de hrană sănătoasă, și de îngrijire atentă,  de atenție 

și căldură,  de stimulare, și de încredere,  de răbdare, și de un mediu prielnic în care să se dezvolte  

fiecare la timpul potrivit. 

         În consecință investiţia în educaţia timpurie este poate cea mai rentabilă investiţie în educaţie. 

James Hackman, laureat al premiului Nobel pentru economie în anul 2005 pentru studiul asupra 

investirii în educaţie timpurie, este cel care a demonstrat pe baza unei formule matematice că investirea 

a 1$ în educaţia timpurie produce un profit de 7$. Învăţarea timpurie favorizează oportunităţile de 

învăţare de mai târziu. Deprinderile şi cunoştinţele dobândite devreme favorizează dezvoltarea 

ulterioară, iar deficienţele conduc la oportunităţi de învăţare ratate sau slab valorificate. Aceste 

argumente sprijină dezvoltarea unor servicii de educaţie timpurie şi îngrijire, în special pentru 

comunităţile defavorizate, acolo unde interesul pentru instruire este scăzut, iar rata abandonului şcolar 

este mare. Susţinerea învăţării şi a educaţiei în acest segment economico-social apare ca o soluţie pentru 

oferirea de şanse egale tuturor membrilor societăţii. Accesul la educaţie asigură un bun start în viaţă, 

garantează accesul pe piaţa muncii şi implicit reducerea sărăciei şi ştergerea discrepanţelor sociale. 

Copilul capătă plăcerea succesului obţinut prin învăţare şi îşi influentează în mod direct părinţii şi prin 

intermediul acestora, indirect asupra comunităţii din care fac parte, reuşind să ridice nivelul general de 

https://bambistepbystep.ro/
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educaţie, precum şi gradul de expectanţă pentru succesul în viaţă. Prin educaţie, fiecare copil capătă 

stimă de sine, încredere în forţele proprii şi dreptul de a avea o viaţă mai bună. 

        Nu în ultimul rând beneficiile educației timpurii sunt: 

• Socializarea: un element fundamental pentru abilitățile de relaționare ale copilului. Pe lângă familie, 

piticul trebuie să fie expus la socializarea cu alți copii, experiență care îl ajută să treacă peste timiditate 

și să-și întărească încrederea în sine. 

• Cooperarea: un concept folositor pentru relațiile pe care le creează cel mic. Foarte util mai ales în cazul 

copiilor care nu sunt obișnuiți să împartă cu cei din jur, învățarea ideii de cooperare, împărțire și 

perseverare se deprinde tot în primii ani de viață, printr-un program de educație timpurie. 

• Respectul: o atitudine necesară atât în relațiile cu sine, cât și în relațiile cu ceilalți. Într-un mediu al 

educației timpurii unde se învață conceptul de a împărți și manierele în mod organic, termenul de respect 

față de oameni și obiecte personale se învață în același timp cu respectul față de mediul urban sau 

natură. 

• Entuziasmul pentru învățare: cu cât își însușește acest entuziasm mai devreme, cu atât va învăța mai 

ușor și mai cu drag. Dragostea față de lectură, simțul curiozității și nevoia avidă de cunoaștere sunt 

lucruri care se dezvoltă în grădiniță și chiar și înainte de aceasta. Lecțiile servite într-o maniera 

distractivă și totodată interactivă îi ajută pe cei mici să învețe mai eficient și îi inspiră să-și dorească să 

știe din ce în ce mai mult. 

• Lucrul în echipă: o abilitate extrem de utilă pentru tot restul vieții. Activitățile centrate pe lucrul în 

echipă ajută copiii să învețe cum să lucreze cu alți membri, cum să asculte opiniile celorlalți, deprinzând 

astfel ideea de a coopera și a livra în mod egal, în funcție de rolul fiecăruia. 

• Concentrarea: modalitatea prin care poate ignora zgomotul de fond, pentru a se dedica acțiunii pe care 

o întreprinde în acel moment. Având o imaginație bogată și o energie debordabilă, micuții nu pierd nicio 

șansă de a descoperi lucruri noi, de a trăi experiențe diferite de cele de până acum și de a-și face alți 

prieteni. 

• Răbdarea: o abilitate ce poate fi dezvoltată la vârste fragede prin implicarea celor mici în experiențe 

sociale unde pot practica răbdarea. Prin diverse exemple, experiențe sau conturarea unor modele, 

precum împărțirea atenției educatorului sau așteptarea rândului, copiii au posibilitatea de a-ți dezvolta 

răbdarea, ceea ce îi face mai disciplinați și mai înțelegători. 

             Ideea principală care reiese din cele prezentate mai sus este că, educaţia timpurie este o 

necesitate în contextul social actual, deoarece perioada cuprinsă între naştere şi 6/7 ani este cea în care 

copiii au o dezvoltare rapidă. Dacă procesul de dezvoltare este neglijat, mai târziu, compensarea acestor 

pierderi este dificilă şi costisitoare. Investiţia în copii la vârste cât mai fragede conduce, pe termen lung, 

la dezvoltarea socială a acestora şi la realizarea susţinută a drepturilor copiilor. Dacă la nivelul educaţiei 

timpurii sunt depistate şi remediate deficienţele de învăţare şi psihocomportamentale ale copiilor, deci 

înainte de integrarea copilului în învăţământul primar – beneficiile recunoscute se referă la: 

performanţele şcolare superioare, diminuarea ratei eşecului şcolar şi a abandonului.  
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În conluzie,  calitatea educaţiei, a îngrijirii şi protecţiei copilului de la naştere până la 6/7 ani 

depinde de noi, toţi cei care interacţionăm cu copiii, zi de zi: părinţi sau educatori, consilier şcolar sau 

asistent medical – toţi acţionând coerent şi având în atenţie permanentă copilul şi particularităţile 

luiCEEA ce ştim, credem şi gîndim despre copil se reflectă în tot ceea ce facem pentru el... Niciodată nu 

vom putea şti totul despre copil, dar cu cît ne vom apropia mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine, cu 

atît vom învăţa mai multe despre ceea ce ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la 

nivelul întregului potenţial de care dispune. 

             Nu este nici o îndoială că, în educaţie nu există reţete! Există experienţă acumulată, există idei 

şi teorii bazate pe noi cercetări, există practici confirmate în timp care şi-au demonstrat avantajele, există 

valori, principii, reguli, dar nu există reţete. Pentru că fiecare copil este unic, pentru că fiecare grup de 

copii este unic, pentru că fiecare cadru didactic este unic, pentru că fiecare familie este unică — pentru 

fiecare în parte aplicîndu-se metode specifice de educaţie! De aceea succesul educaţiei se bazează pe 

adaptarea demersului educaţional la necesităţile individuale ale fiecărui copil. 
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COMUNICAREA MANAGERIALĂ 

 

Prof. Topliceanu Amalia  

 Colegiul Național „Ion C. Brătianu” Pitești 

 

1. Comunicarea managerială, din punctul de vedere al stilurilor de conducere 

Între abilitatea de a comunica şi cea a de conduce, există o strânsă legătură. Modul de a 

comunica al managerului îi atrage sau îi respinge pe oameni, le dă energie în scopul aderării la o viziune, 

sau din contră. Conducătorii competenţi sunt aceia care reuşesc să comunice angajaţilor această fuziune 

dintre muncă şi plăcere. Diferitele stiluri de conducere ale managerilor implică şi diferite modalităţi de 

comunicare. Modelul liderului a devenit tot mai complex, în prezent existând un număr extrem de mare 

de modele care exprimă modalităţile liderului de a conduce [1]. 

• Conducerea autocratică 

Conducătorul autocratic porneşte de la ideea că oamenilor nu le place să muncească şi că nu sunt 

în măsură să îşi asume responsabilităţi. Pentru a obţine rezultate de la aceşti oameni, ei trebuie să fie 

supravegheaţi direct şi să li se traseze doar sarcini limitate. Ei nu au nevoie de privirea de ansamblu 

asupra rolului muncii lor în cadrul obiectivelor organizaţiei. Angajaţii trebuie verificaţi în permanenţă, 

prin sisteme stricte de evaluare. Pentru a-i constrânge să muncească, managerul autocratic foloseşte 

frecvent pedepsele şi, mai rar, recompensele. 

Comunicarea manager-subordonat are loc predominant de sus, în jos. În luarea deciziilor, nivelul 

informaţiilor care vin de la subordonaţi este minim. Managerul decide singur şi îşi impune punctul de 

vedere. Puterea şi autoritatea sunt impuse prin măsuri represive, coercitive, nu prin comunicare cu scop 

de convingere. 

Comunicarea are caracter de dispoziţie, este critică şi este orientată spre găsirea greşelilor, spre 

blamare şi acuzare. În comunicarea interpersonală, managerul autocrat accentuează distanţa superior – 

subordonat şi aminteşte, în mod frecvent, poziţia şi autoritatea sa. 

Stilul de conducere „centrat pe şef” accentuează autoritatea managerului.  

• Conducerea democratică 

Conducătorul democratic se află la extrema cealaltă a stilurilor de conducere. Pleacă de la 

ipoteza că oamenilor le place atât să muncească, cât și să-şi asume responsabilităţi. Delegarea autorităţii, 

formularea clară a ceea ce se aşteaptă de la ei, stabilirea de standarde înalte de performanţe, minimizarea 

numărului de dispoziţii directe, solicitarea ideilor sunt caracteristici ale acestui manager. Stilul de 

comunicare al managerului democratic este caracterizat prin: 

- managerul ia deciziile în urma unor discuţii cu subordonaţii, în cadrul cărora ţine cont de părerea 

acestora; 

- foloseşte feedback-ul, pentru aprecierea imediată a muncii bine făcute; 

- apelează la comunicarea bine direcţionată, pentru sprijinirea angajaţilor în îndeplinirea muncii lor; 

- îi menţine pe angajaţi informaţi asupra problemelor organizaţiei prin şedinţe şi întâlniri frecvente; 

- foloseşte tehnici de comunicare pentru întărirea spiritului de echipă; 
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- prin modul de comunicare, stimulează creativitatea grupului [2]. 

La extrema opusă a scării continue, unde stilul de conducere este „centrat pe subordonat”, 

managerul este implicat în luarea deciziilor, ceea ce defineşte caracterul democratic al stilului de 

conducere. Pornind din această extremă, spre mijlocul scării comportamentului de conducere, managerul 

şi subordonaţii iau decizii împreună, în limitele stabilite de constrângerile organizaţionale. Managerul 

defineşte limitele şi solicită grupului să ia deciziile. 

• Conducerea situaţională 

În conducerea situaţională, managerul trebuie să îşi adapteze stilul cerinţelor situaţiei, dar şi 

nivelul de coeziune şi de implicare al subordonaţilor, adică disponibilitatea lor pentru îndeplinirea 

muncii şi dedicarea cu care aceştia muncesc. Abordarea de tip situaţional a stilului de conducere este 

definită prin următoarele comportamente: 

- comportamentul de dirijare – managerul dă dispoziţii subordonaţilor, iar aceştia nu au niciun cuvânt de 

spus; le dă dispoziţii şi instrucţiuni în legătură cu munca pe care o au de îndeplinit şi le supraveghează 

îndeaproape performanţa; 

- comportamentul bine direcţionat – managerul sprijină angajaţii, este prietenos, este preocupat în mod 

real de oamenii lui; foloseşte predominant comunicarea bine direcţionată; managerul ascultă, îndrumă şi 

sfătuieşte, încurajează, facilitează interacţiunea şi îl implică pe subordonat în luarea deciziilor  [3]. 

Organizaţiile se constituie din perspectiva unei activităţi sau a unui obiectiv particular. O misiune 

esenţială a leardership-ului constă în clarificarea acestui obiectiv şi în unirea indivizilor într-un 

angajament comun faţă de acest lucru.  

 

2. Funcţiile comunicării manageriale 

Comunicarea managerială trebuie să aibă în vedere realizarea unor obiective manageriale cu 

caracter permanent, altele decât cele impuse de politica fiecărei organizaţii. Aceste obiective trebuie să 

fie corelate cu funcţiile managementului, funcţii ce se desfăşoară într-o formă specifică, la nivelul 

fiecărei organizaţii. Este vorba despre funcţiile de planificare sau previziune, organizare, coordonare, 

antrenare şi evaluare-control. 

➢ Funcţia de planificare 

La nivelul managementului general, funcţia de planificare sau previziune constă în ansamblul 

proceselor de muncă prin intermediul cărora se determină resursele şi principalele obiective ale firmei şi 

componentelor sale, precum şi resursele şi principalele mijloace necesare realizării lor [4]. 

Rolul acestei funcţii este acela de a stabili ce anume trebuie realizat şi cu ce mijloace, în ce 

condiţii şi în ce orizont de timp. Aceste obiective se realizează prin concretizarea rezultatelor funcţiei de 

planificare, după criteriile: grad de detaliere, obligativitate şi orizont, în prognoze, planuri şi programe. 

Este evident că, la baza întocmirii acestor prognoze, planuri şi programe, se află un amplu proces de 

culegere de informaţii, documentare, prelucrare şi procesare a informaţiilor, proces comunicaţional, de 

fapt. 
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La nivelul unei organizaţii, funcţia de planificare are rolul de a stabili obiectivele care trebuie 

realizae, de a stabili resursele alocate – prin bugete – şi deciziile ce trebuie luate pentru realizarea 

acestor obiective, în baza politicilor specifice profilului şi caracteristicilor organizaţiei.  

➢ Funcţia de organizare 

Cea de-a doua funcţie, organizarea, desemnează, la nivelul managementului general, ansamblul 

proceselor de management, prin intermediul cărora se stabilesc şi se delimitează procesele de muncă 

fizică şi intelectuală şi componentele lor (mişcări, timpi, operaţii etc.), precum şi gruparea acestora pe 

posturi, formaţii de muncă, compartimente şi atribuirea lor personalului corespunzător, pe baza anumitor 

criterii manageriale, economice, tehnice şi sociale, în vederea realizării în cât mai bune condiţii a 

obiectivelor previzionate. 

Rolul funcţiei de organizare este acela de a realiza obiectivele propuse în etapa anterioară, prin 

exercitarea funcţiei de planificare, prin combinarea optimă şi eficientă a resurselor umane, materiale, 

informaţionale şi financiare, printr-o corectă ocupare a locurilor de muncă, atât la nivelul 

compartimentelor, cât şi la nivelul întregii organizaţii. Se observă, deci, că funcţia de organizare are o 

dublă valenţă: vorbim despre o organizare a întregii organizaţii şi de o organizare a fiecărui departament, 

direcţie, birou sau serviciu. 

La nivelul organizaţiilor, această funcţie se referă la acele modalităţi specifice prin care instituţia 

va realiza planurile şi programele întocmite în etapa anterioară. Ea presupune stabilirea şi atribuirea 

sarcinilor, gruparea acestora pe compartimente, alocarea resurselor şi determinarea structurii 

organizaţionale. 

➢ Funcţia de coordonare 

Funcţia de coordonare, la nivelul managementului general, constă în ansamblul proceselor de 

muncă prin care se armonizează deciziile şi acţiunile personalului firmei şi ale subsistemelor sale, în 

cadrul previziunilor şi sistemului organizatoric stabilite anterior [5]. 

În organizaţii, funcţia de coordonare are în vedere armonizarea activităţilor şi a resurselor 

alocate în mod optim pentru realizarea obiectivelor propuse prin politicile organizaţionale. Pentru 

asigurarea unei coordonări eficace, este esenţială existenţa unei comunicări adecvate, la toate nivelurile 

realizării managementului într-o organizaţie. Această comunicare trebuie să vizeze, în principal, 

transmiterea de informaţii, perceperea integrală a mesajului.  

➢ Funcţia de antrenare 

Antrenarea încorporează ansamblul proceselor de muncă prin care se determină personalul 

firmei să contribuie la realizarea şi stabilirea obiectivelor previzionate, pe baza luării în considerare a 

factorilor care îl motivează. Cu alte cuvinte, funcţia de antrenare, într-o organizaţie, îşi propune să 

realizeze, prin colaborare şi motivare, implicarea cât mai profundă a angajaţilor în vederea realizării 

obiectivelor ce le revin, obiective care sunt deduse din obiectivele stabilite, prin programe şi politici 

organizaţionale, la nivel general. Realizarea acestei funcţii presupune, deci, pe de o parte, crearea unui 

climat de colaborare, iar pe de altă parte, o motivare adecvată a personalului, iar aceste deziderate nu se 

pot realiza decât prin comunicare. 
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➢ Funcţia de evaluare – control 

Funcţia de evaluare-control poate fi definită ca „ansamblul proceselor prin care performanţele 

firmei, subsistemelor şi componentelor acesteia sunt măsurate şi comparate cu obiectivele şi standardele 

stabilite iniţial, în vederea eliminării deficienţelor constatate şi integrării abaterilor pozitive. Aceasta 

explică de ce funcţia de evaluare-control, ca etapă ce încheie ciclul procesului de management, implică 

existenţa a patru faze: măsurarea realizărilor; compararea realizărilor cu obiectivele şi standardele 

stabilite iniţial, evidenţiind abaterile produse; determinarea cauzelor care au generat abaterile constatate; 

efectuarea corecturilor care se impun asupra cauzelor ce au generat abaterile negative  [6]. 

Caracteristicile comunicării manageriale desfăşurate la nivelul unei organizaţii sunt influenţate, 

dincolo de funcţii de comunicare îndeplinite de fiecare dintre angajaţi, de existenţa unor funcţii specifice 

ale comunicării manageriale, acestea fiind: funcţia de informare, de transmitere a deciziilor, de 

influenţare a receptorului, de instruire, de creare de imagine, de motivare şi de promovare a culturii 

organizaţionale. Aceste funcţii trebuie privite şi înţelese în mod unitar şi intercondiţionat, orice 

supradimensionare sau subdimensionare a unei funcţii, în raport cu celelalte, necorespunzând realităţii. 
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Dezvoltarea interesului pentru  tradiţiile strămoşeşti şi folclorul local  la elevii din învățământul 

primar 

Mateș Rodica 

Școala Gimnazială ,,Horea” Horea, județul Alba 

 

 

          Am considerat că îndemnul lui Constantin Noica „În cultură nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie 

transmis şi reînnoit“ este un exemplu bun, mai ales că acum tehnica a luat o amploare deosebită, 

majoritatea  tinerilor caută reţelele de internet, petecând foarte mult timp,  nu mai sunt implicaţi în 

cunoaşterea adevăratelor valori ale poporului nostru. 

          Tradiţiile populare româneşti rămân tezaurul nostru cel mai de preţ şi trebuie să facem tot ce se 

poate pentru ca ele să se păstreze vii în mintea copiilor şi a oamenilor. 

          Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferind cele mai eficiente şi 

oportune modalităţi de valorificare a tradiţiilor, obiceiurilor şi datinilor populare locale şi naţionale. 

          Patrimoniul valoric naţional trebuie îmbogăţit şi transmis din generaţie în generaţie prin procesul 

educaţional. Educaţia urmăreşte familiarizarea cu valorile naţionale materiale şi moral-spirituale; 

renaşterea, valorizarea şi perpetuarea tradiţiilor; utilizarea  potenţialului educativ al datinilor şi 

obiceiurilor calendaristice populare; formarea conştiinţei naţionale; educarea civismului, umanismului. 

          Noi, cadrele didactice, împreună cu elevii, trebuie să  avem preocupări pentru păstrarea portului 

popular, a tradiţiilor şi a folclorului din zona noastră, ştiut fiind faptul că folclorul este singura şcoală 

care a existat şi a continuat să existe ca izvor mereu viu şi prezent. În acest sens, în Planul comun de 

muncă al şcolii ne-am propus următoarele obiective: 

• dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea, păstrarea şi transmiterea portului popular românesc, a 

tradiţiilor şi obiceiurilor specifice poporului nostru; 

• cunoaşterea  folclorului şi preţuirea acestuia ; 

• dezvoltarea la elevi a respectului faţă de înaintaşi ; 

• identificarea şi cunoaşterea portului popular, a tradiţiilor şi folclorului din zona noastră; 

• dezvoltarea la elevi a capacităţilor de a interpreta cântece populare româneşti; 

• învăţarea unor paşi de dans popular; 

• formarea unor trăsături morale pozitive folosind în joc proverbe, zicători, strigături; 

• însuşirea unor abilităţi de ţesut, cusut, confecţionare de măşti; 

• cunoaşterea succesiunii sărbătorilor religioase şi manifestările folclorice destinate lor. 

Activităţi realizate: 

• confecţionarea unor panouri decorative pentru holurile  şcolii şi a sălilor de clasă; 

• realizarea unor expoziţii  cu lucrări ale elevilor: ouă pictate, măşti confecţionate de elevi şi 

părinţi; 

• achiziţionarea de costume populare; 
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• participarea la şezători populare; de ziua mărţişorului când elevii deapănă  legende legate de 

Baba Dochia şi de simbolul mărţişorului; de ziua Sfântului Andrei, de Joia mare etc.; 

• prezentarea de programe artistice la serbări şcolare, ori de câte ori se ivesc ocazii; 

• colectarea unor materiale şi produse necesare dotării muzeului local . 

          Prin aceste activităţi, urmărim să dezvoltăm atitudini valorice faţă de cultură, să le formăm 

elevilor o cultură moral-spirituală, o cultură naţională. 

          Activităţile şcolare şi extraşcolare de conservare şi promovare a folclorului autohton dezvoltă un 

comportament motivat, cultivă sentimente de bunătate, caritate, toleranţă respect, demnitate, de 

personalizarea individului şi conturarea identităţii sale. 

          Rolul şi importanţa şezătorilor în educaţia elevilor 

          Şezătorile constituie un mijloc complex de educaţie, deoarece îi familiarizează pe copii  cu unele 

elemente de folclor, contribuind astfel la dezvoltarea dragostei pentru tradiţiile populare,  le dezvoltă 

dragostea pentru frumos, pentru armonie, le cultivă rabdarea, stăpânirea de sine, spiritual de echipă. 

Datinile şi obiceiurile populare ne reprezintă și constituie o adevarată „bogăție’’ a ţării noastre, apreciată 

în lume, fapt care determină dorinţa de a cunoaşte frumuseţea si naturaleţea obiceiurilor, a 

folclorului  autentic, a portului popular şi a graiului local. De asemenea au rolul de cunoaştere de către 

copii a specificului zonei si a frumuseţilor din jur. 

          Şezătorile sunt reuniuni cu caracter educativ-cultural, la care sunt antrenaţi elevii şi fiecare 

participant îşi aduce contribuţia cu o glumă, o ghicitoare, un cântec, interpretarea unor dansuri, 

dramatizarea unor poveşti. Şezătorile constituie serbări în miniatură, organizate într-un cadru mai 

restrâns, dar cu o eficienţă educativă mai mare; se pot organiza cu ocazia unui eveniment din viaţa 

poporului, a satului. Acestea trezesc în conştiinţa copiilor sentimentele de dragoste faţă de țarâ. 

          O frumoasă tradiţie, păstrată de la batrânii satului, pe care o scot la iveală din lada de zestre, mai 

ales în serile lungi de iarnă este sezătoarea, ce încă nu şi-a pierdut identitatea în mediul rural. În cadrul 

organizării şezătorilor, elevii cos, scarmănă și torc lână, împletesc, cioplesc .La aceste şezători, elevii vin 

îmbrăcaţi în costume populare autentice. 

          Cu prilejul programelor  distractive elevii realizează multe lucruri, dând posibilitatea verificării 

întregului material artistic însuşit de elevi într-o anume temă, consolidând şi perfecţionând calitatea 

păstrării şi reproducerii acestuia. În acest cadru, îi ajutăm pe elevi să se obişnuiască cu publicul, să-şi 

învingă emoţiile. 

          Valoarea deosebită a şezătorilor este determinată de conţinutul educativ al materialului utilizat,  şi 

de calitatea artistică a acestuia, dar și de modul de organizare şi de antrenare a elevilor. 

          Obiceiul şezătorii se păstrează la sate datorită unor oameni cu suflet mare, ce nu vor uita  datinile 

şi obiceiurile, transmise din generaţie în generaţie. 

          Folclorul reprezintă oglinda vie a existenţei poporului român, o dovadă grăitoare a străvechii 

unităţi culturale a poporului român. Imensul tezaur folcloric al poporului nostru constituie o componentă 

valoroasă a acestei moşteniri.           

          Valorificând cu copiii tradiţia folclorică în cadrul diverselor activităţi şcolare şi extraşcolare 

realizăm un important act cultural şi educativ. Prin varietatea folclorului, copiii pot să cunoască, să 
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înţeleagă şi să preţuiască mai mult trecutul glorios al poporului nostru, ocupaţia, obiceiurile, 

sentimentele, năzuinţele generaţiilor de ieri. 
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Motivaţia în relaţia profesori-elevi 

 

                                                  Prof. Dumitru Mihaela Florentina 

                                                           Școala Profesionala Speciala – Balș, jud. Olt 

 

Studiul motivaţiei are în vedere cercetarea aspectelor care stau la baza acţiunilor noastre: cum 

ajungem să acţionăm, de ce ne comportăm mai degrabă într-un fel decât în altul şi ce gen de factori ne 

influenţează activităţile.  

Nici un act, nici un comportament sau atitudine nu apare şi nu se manifestă în sine, fără o anumită 

incitare, fără o anumită direcţionare şi susţinere energetică . 

Motivaţia este o dimensiune fundamentală a personalităţii, o variabilă internă cu rol de suport în 

declanşarea şi susţinerea diferitelor procese şi capacităţi psihice, a reacţiilor exterioare ale individului.  

Ea constă dintr-un ansamblu de factori dinamici care determină comportamentul, implicând 

modificări fizico-chimice, fiziologice, motrice, mentale şi afectiv-volitive ale organismului.  

Motivaţia pune în mişcare şi direcţionează individul.  

Într-un sens mai riguros, motivaţia se referă la ansamblul de stimuli sau de mobiluri - trebuinţe, 

motive, tendinţe, atracţii, interese, convingeri, năzuinţe, intenţii, vise, aspiraţii, scopuri, idealuri, proiecte 

- care susţin din interior realizarea anumitor acţiuni, fapte, atitudini. 

Reiese ca notă definitorie a motivaţiei caracterul ei intern, ceea ce înseamnă că factorul extern în 

sine, care declanşează (sau stopează) un proces, o acţiune oarecare, nu poate fi considerat un motiv al 

fenomenului declanşat fără raportarea sa la o necesitate, o intenţie sau o aspiraţie a subiectului.  

Pentru ca un factor extern să aibă efect declanşator, el trebuie să aibă o semnificaţie în raport cu 

factorul intern.  

Altfel spus, orice stimul extern produce un efect numai prin filtrarea şi interpretarea lui în planul 

intern al personalităţii.  

La rândul lor, orice trebuinţă şi motiv interne determină actul comportamental specific prin 

raportarea la particularităţile situaţiei externe : satisfacerea unei stări de motivaţie nu se poate face prin 

orice obiect, ci numai printr-unul specific, care are anumite însuşiri şi valenţe.  

Prin caracterul ei propulsor şi tensional, motivaţia - în situaţii fireşti - răscoleşte şi reaşează, 

sedimentează şi amplifică viaţa psihică a individului. 

O contribuţie remarcabilă la dezvoltarea şi aprofundarea cercetării universului motivaţional uman 

rezidă în elaborarea teoriei gratificării trebuinţelor de către psihologul american Abraham H. Maslow 

(1954), teorie cunoscută în comunitatea ştiinţifică şi sub numele de piramida trebuinţelor.. 

El preciza că gratificarea trebuinţelor este „singurul şi cel mai important principiu ce stă la baza 

întregii dezvoltări, pentru că ceea ce este caracteristic tuturor motivelor umane este tendinţa de apariţie a 

unei trebuinţe superioare, o dată ce trebuinţele inferioare au fost satisfăcute" (Maslow, 1968, p. 55). 

În Motivation and Personality (1954), Maslow elaborează şi prezintă celebra ca „piramidă a 

trebuinţelor", în care trebuinţele (sau motivele) inferioare se găsesc la bază (în partea de jos a piramidei), 

iar cele superioare la vârf (în jumătatea de sus a piramidei). 
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Dacă în structura sa iniţială „piramida" cuprindea doar cinci nivele (cinci tipuri de trebuinţe), spre 

sfârşitul activităţii sale Maslow va mai adăuga încă două nivele (tipuri de trebuinţe): cognitive (dorinţa 

de a cunoaşte şi de a înţelege) şi estetice (Cosmovici, Iacob, 1998). 

 

Maslow consideră că există două tipuri principale de motivaţii: 

- A. Motivaţia de deficienţă (sau datorată lipsei): cuprinde trebuinţele care apar ca urmare a lipsei;  

- B. Motivaţia de creştere (sau de dezvoltare). 

A. Din prima categorie de trebuinţe fac parte: 

- a) Trebuinţele fiziologice: sunt trebuinţele fundamentale (proprii şi animalelor).  

Aici intră: trebuinţa de hrană, de sete, de igienă, de adăpost, de odihnă, de păstrare a sănătăţii, de 

sex etc. 

- b) Trebuinţele de securitate/de siguranţă: sunt trebuinţele care se cer a fi satisfăcute dacă 

necesităţile fiziologice primare au fost satisfăcute. Acest tip de trebuinţe cuprinde: trebuinţa de siguranţă 

existenţială, de securitate emoţională, profesională, socială, relaţională etc.  

- c) Trebuinţele sociale: Acest tip de trebuinţe se referă la trebuinţele de apartenenţă şi adeziune, 

de identificare afectivă cu un grup sau cu o categorie socială, de a fi membru al unei familii şi de a avea 

o familie, de a fi în consonanţă cognitivă şi afectivă cu membrii grupului; regăsim aici nevoia profundă 

de dragoste, de relaţii afective. 

- d) Trebuinţele Eului: După cum consideră Maslow, cu toţii avem nevoie de a ne stima pe noi 

înşine şi de a fi stimaţi de alţii. Trebuinţele Eului cuprind: trebuinţele de autoconservare, de autopreţuire, 

de respect de sine, de prestigiu şi statut, de identitate. 
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B. Din a doua categorie principală de trebuinţe fac parte: 

- a) Trebuinţa de realizare/autorealizare: Aceasta vizează nevoia de a ne atinge propriul potenţial 

creativ, de a obţine performanţe înalte, în activitatea cea mai puternic motivată, de a contribui în mod 

propriu şi original la atingerea unor obiective sociale şi profesionale. 

- b) Trebuinţele cognitive: Ele se referă la nevoia de a şti, de a înţelege, de a învăţa, de a explora, 

de a descoperi. 

- c) Trebuinţele estetice: Sunt trebuinţele care se exprimă în nevoia de ordine, de simetrie şi 

armonie, de contact cu şi de contemplare a produselor de artă etc. 

Teoria fundamentală a lui Maslow este aceea că, fiind cele mai presante, trebuinţele de la baza 

ierarhiei trebuie satisfăcute înaintea celor de la nivelul de vârf al ierarhiei, în acest context, înseamnă că 

numai după satisfacerea nevoilor primare, aflate la baza piramidei, putem să ne ridicăm către 

satisfacerea meta-trebuinţelor (pe care abia atunci le resimţim). 

Principalele consecinţe care decurg din această teorie pentru învăţarea-formarea-dezvoltarea 

elevilor sunt: 

- a) întrucât satisfacerea trebuinţelor de deficienţă depinde de cei din jur, iar institutorii/ profesorii 

sunt - incontestabil - responsabili de ceea ce se petrece în clasa lor, reiese în mod evident rolul major, 

esenţial al acestora în gratificarea trebuinţelor elevilor.  

Cu cât aceştia vor fi mai eficienţi în a asista elevii să-şi satisfacă trebuinţele de deficienţă, cu atât 

mai mult aceştia au premise favorabile să simtă nevoia satisfacerii trebuinţelor de dezvoltare. 

- b) Astfel, copiii/elevii se pot simţi inconfortabil din cauza foamei, a bolii, a proastei condiţii 

fizice sau a insecurităţii familiare.  

- c) Apoi, elevii vor da un randament mult mai mare într-un mediu relaxat şi sigur, decât într-unul 

tensionat, de ameninţare sau de umilire. Frica, angoasa, resentimentul - sentimentele negative în general 

- ucid interesele cognitive, dorinţa de colaborare şi de autorealizare. 

- d) Educatorul nu poate oferi şi insista (doar) pe transmiterea incertitudinilor, chiar dacă acestea 

sunt foarte eficiente din punct de vedere didactic, incitante din punct de vedere cognitiv şi motivaţional.  

Pornind de la teoria sa, Maslow arată că elevii, copiii în general, au nevoie să se simtă în siguranţă. 

Această nevoie se reflectă în preferinţa lor pentru un anumit grad de ordine şi repetabilitate, de 

constanţă. Este vorba despre existenţa unui temei sigur, fie el comportamental, cognitiv sau valoric. 

 Profesorul poate aduce - şi este foarte important să aducă - variaţie şi surprize în timpul 

programului de instruire-dezvoltare şi să aibă astfel o activitate interesantă şi atrăgătoare; toate, însă, pe 

fondul unor elemente (de pregătire, de program, metodice, atitudinal-comportamentale etc.) relativ 

constante. 

- e)  O altă nevoie a copilului este aceea de a fi preţuit. Ea este satisfăcută prin acumularea de către 

copil a experienţei şi a competenţei în diferitele sarcini şi prin laudele primite pe merit de la ceilalţi. 

Copiii iubiţi şi admiraţi pentru performanţele lor pot fi mult mai interesaţi să înveţe decât cei ignoraţi, 

respinşi sau certaţi sistematic.  
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- f)  O menire esenţială a profesorului este aceea de a facilita la elevi manifestarea motivaţiei de 

dezvoltare prin accentuarea atracţiilor, avantajelor, prin implicarea lor în sarcini atrăgătoare şi prin 

evitarea, pe cât posibil, a situaţiilor incomode, jenante sau de eşec.  

Prin urmare, este necesar ca educatorii să observe şi să caute să satisfacă, pe cât posibil, trebuinţele 

de deficienţă ale elevilor lor, astfel încât aceştia să ajungă la trebuinţa de a-şi valorifica propriul 

potenţial, la trebuinţele cognitive şi estetice, prin care ei pot atinge randamentul maxim al dezvoltării 

personale. Pentru a putea învăţa bine, temeinic, profund, elevii au nevoie, mai întâi, să se simtă con-

fortabil din punct de vedere fizic - în siguranţă, relaxaţi - să se simtă îndrăgiţi, încurajaţi şi să aibă relaţii 

cât mai bune cu colegii. 
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                Sărbătorile de iarnă la români coboară printre noi odată cu începerea Postului Crăciunului şi 

ne luminează cu sclipiri magice până la Sfântul Ioan. Este o perioadă minunată, iubită pentru bogăția de 

obiceiuri şi de tradiţii, diferite de la o zonă la alta. Cele mai cunoscute sunt Postul Crăciunului, 

Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza, Sfântul Ioan.  

              Postul Crăciunului simbolizează bucuria şi emoţia, fiindcă aşteaptă şi prevesteşte Naşterea 

Domnului.  

               În Vâlcea, oamenii încearcă să aibă numai gânduri bune, să se despartă de răul ce le înconjoară 

inima, să îşi cureţe atât trupul, cât şi spiritul. Foarte important este Ajunul, cunoscut ca zi de post negru. 

Când mă raportez la tradiţiile specifice, îmi amintesc cu drag de bunica mea, femeie cu credinţă în 

Dumnezeu, ce respecta toate legile bisericeşti. În Ajun, dumneaei avea un batic pe cap, pe care îl folosea 

şi ca să îşi acopere gura; nu vorbea cu nimeni, nu bea apă, se ruga, iar seara se hrănea cu prune uscate 

sau poame fierte. După asfinţit, mătura casa, dar avea grijă să nu dea gunoiul afară, pentru că aducea 

supărări şi pagube.  

               Unul dintre cele mai dorite obiceiuri este Mersul cu icoana. Înainte, acest ritual era practicat de 

băieţii din corul bisericii, astăzi, el ţine mai multe zile şi preotul, însoţit de dascăl, este cel care îşi face 

apariţia în casele oamenilor şi stropeşte cu agheasmă. Tot în ajun, sunt pomeniţi cei adormiţi, aşa că se 

împart colăcei, turte, poame fierte.  

              Crăciunul este Sărbătoarea Naşterii lui Iisus Hristos, reprezintă o zi de binecuvântare pentru 

creştini şi se sărbătoreşte pe 25 decembrie prin participarea la slujbele bisericeşti, prin practicarea unor 

obiceiuri caracteristice, cum ar fi colindatul.  

              Înainte de secolul al IV-lea, Crăciunul se numea Epifanie sau Teofanie şi se sărbătorea odată cu 

Botezul Domnului. Colindele se practică în Ajunul Crăciunului, seara, până în dimineaţa zilei de 

Crăciun. În zona mea, zona Olteniei, se colindă şi de Anul Nou.  

                 Categorisite în colinde religioase şi laice, ele se referă mai mult la trei din viaţa satului: 

puterea şi frumuseţea tinerilor, gospodăria, iubirea, din perspectiva căsătoriei. În funcţie de grupul care 

colindă, colindele sunt de copii sau de ceată. Colindătorii sunt purtătorii şi transmiţătorii unui mesaj 

către gazde. Magic, de urare sau creştin (vestirea Naşterii lui Iisus), mesajul se vrea a avea efect asupra 

gazdei, a i se aduce prosperitate, bogăţie. Colindătorii poartă diferite denumiri, în funcţie de zonă: 

zoritori (Ţara Bârsei), căluşari (Sibiu, Strei), ceată de feciori (Transilvania) etc.  

                În zilele de Crăciun, chiar până la Bobotează, copiii umblă cu Steaua. Ei poartă numele de 

stelari, crai sau colindători. Îi vezi în cete mici, cu o stea învelită în hârtie colorată; în centru au icoana 

Naşterii Domnului, iar textul propriu-zis se referă la căutarea şi găsirea pruncului Iisus de către magi şi 

crai.  
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               Bradul de Crăciun reprezintă un alt obicei întâlnit pe tot cuprinsul ţării. Pomul veşniciei este 

împodobit cu jucării, luminiţe, beteală, globuri. În zona Olteniei, mai ales în anii trecuţi, se puneau 

bomboane, chiar ciocolată şi alte dulciuri. Această tradiţie nu este specific românească, ci a fost preluată 

din Occident. Bradul este prietenul care are grijă de cadourile primite de la Moş Crăciun. El le 

protejează cu crengile sale, aşteptând cu nerăbdare să se trezească toţi ai casei şi să îşi deschidă darurile. 

Bradul este simbolul reuniunii familiei, pentru că toţi membrii se adună pentru a îi face o haină cât mai 

frumoasă.  

             În câteva legende populare şi chiar în colinde, Moş Ajun apare ca un cioban sau baci la turmele 

fratelui său, Moş Crăciun, care este bătrân, bogat şi cel mai mare cioban din Bethleem. Se ştie că Maica 

Domnului, atunci când a simţit că a venit momentul să dea naştere, i-a cerut adăpost lui Moş Ajun. 

Spunând că este sărac, Moşul a îndrumat-o spre fratele său, iar acesta i-a întins o mână de ajutor. 

Neştiind că e Maica Domnului, Moş Crăciun nu a primit-o în casă şi a trimis-o să nască în grajdul 

vitelor. Crăciuniţa, femeie blândă şi miloasă, o ajută să dea naştere, fără ştirea soţului ei, dar este 

pedepsită apoi de soţul ei. În momentul în care Crăciun a aflat că în grajdul său a venit pe lume Domnul 

Iisus, i-a cerut iertare lui Dumnezeu, devenind astfel primul creştin. Se spune că s-a căit atât de mult, 

încât, a doua zi, şi-a împărţit întreaga avere copiilor săraci, de unde vine și tradiţia de a face daruri, mai 

ales celor mici.  

             Astăzi, Crăciunul simbolizează şi pacea, armonia, împreunarea. Toţi membrii familiei, de la mic 

la mare, se adună la masă, participă la slujbele religioase, primesc urătorii sau ei sunt cei care colindă. 

Anul Nou este o sărbătoarea lumească. Ea semnifică trecerea în noul an, fiind şi ziua de prăznuire a 

Sfântului Vasile cel Mare. Aşa cum Crăciunul este dominat de colinde, Anul Nou este marcat de urarea 

cu Pluguşorul, cu Sorcova. 

             Cele mai răspândite obiceiuri populare sunt jocurile mimice, predomină măştile cu animale: 

Ţurca, Brezaia, Capra, Struţul, mai ales în Dobrogea. În zona mea, a Olteniei, capra se numeşte Brezaie. 

Jumătate om, jumătate animal, este cea dintâi mască a teatrului popular românesc. Însoţită de moş, babă 

şi alte personaje mascate, prezintă diferite scene comice. Cu capra se umblă de la Crăciun până la 

Bobotează. Demult, se forma o ceată din 15-20 de feciori, astăzi, sunt 2-3 bărbaţi, chiar şi căsătoriţi. În 

zilele noastre, capra se poate vedea nu doar în curţile oamenilor, ci şi pe stradă, în pieţe, gări, dintr-o 

localitate în alta, scopul fiind de a delecta oamenii, dar şi de a câştiga bani.  

             Un alt obicei practicat în toată ţara, cu prilejul Anului Nou, este Pluguşorul. Colindul acesta 

agrar, cu elemente teatrale,cu adânci rădăcini în spiritualitatea românească, are ca subiect munca depusă 

pentru obţinerea pâinii. Pluguşorul se recită din casă-n casă în Ajunul Anului Nou, seara, sau până 

dimineaţa. Recitarea textului este însoţită de sunetul clopoţeilor, al buhaiului şi de sunetul bicelor. În 

unele scenarii mai complexe, apar şi instrumente muzicale, dar şi pocnitori, ce amplifică atmosfera 

zgomotoasă.  

             Altă formă de colind specific Anului Nou este Sorcova. Sorcovele sunt făcute din flori de hârtie 

colorată, ornate cu beteală. Obiceiul este practicat de copii, care intră în casă şi lovesc, pe rând, gazdele, 

cu sorcova, recitând: Sorcova vesela,/ Să trăiţi, să îmbătrâniţi/ Ca un măr, ca un păr, / Ca un fir de 

trandafir / Tare ca piatra, / Iute ca săgeata,/ Tare ca fierul, / Iute ca oţelul / La anul şi la mulţi ani!. 
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            Revelionul este cea mai ţinută sărbătoare. Fie în familie, fie cu prietenii, la munte, la restaurant 

sau la marile revelioane organizate de autorităţile administrative, românii petrec dansând, mâncând, 

făcând glume etc. La miezul nopţii, exact atunci când anul vechi iese pe uşă, lăsându-l pe cel nou să 

preia frâiele, oamenii ciocnesc un pahar de şampanie, aprind artificii sau pocnesc cu petarde. Bineînţeles 

că s-au creat şi nişte superstiţii: se spune că vei avea noroc în noul an, daca vei purta un articol de 

îmbrăcăminte de culoare roşie; ca să ai prosperitate, trebuie să ai bani în toate buzunarele; tot pentru un 

an uşor, e indicat ca la masa de revelion să existe peşte; pentru a aduce norocul în casă, cel care intră în 

casă, după ora 12.00, este bărbatul, nu femeia. 

               Boboteaza, numită şi Epifanie, este unul dintre cele mai mari praznice creştine. Este 

sărbătoarea Botezului Domnului Iisus Hristos în Iordan de către Sfântul Ioan Botezătorul. Este o 

importantă sărbătoare pentru români, întrucât, în această zi, s-au arătat toate Persoanele Sfintei Treimi şi 

tot acum se sfinţeşte Agheasma Mare (o apă cu putere vindecătoare care nu se strică niciodată – una 

dintre minunile ortodoxiei, ca şi întoarcerea – curg invers – apelor Iordanului, pentru câteva secunde, în 

timpul slujbei de Bobotează). Cu câteva zile înainte de Bobotează, preotul umblă cu Ajunul; colindă 

fiecare casă şi stropeşte cu agheasmă oamenii şi locul. Apa binecuvântată se bea nouă zile după 

Bobotează şi în cursul anului, de către cei opriţi de la Sfânta Împărtăşanie. Se păstrează ani de zile, cu 

credinţa că această apă este pură şi vindecătoare.  

             Sărbătorile de iarnă sunt cele mai spectaculoase. Acest ciclu de sărbători este foarte important. 

Reprezintă cea mai lungă perioadă a anului când sărbătorile se ţin lanţ şi cuprinde evenimente creştine 

cu o multitudine de semnificaţii. Pe lângă sărbătorirea Naşterii Domnului, scopul este de a ne purifica şi 

a ne hrăni sufletele, de a face pace cu cei din jurul nostru, de a ne reuni şi a fi recunoscători pentru tot ce 

avem.  
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IMPORTANȚA COMUNICĂRII MANAGERIALE ÎN LIMITAREA CRIZELOR 

ORGANIZAȚIONALE 

Voinea Maria  

Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești 

 

Managementul modern acordă un rol deosebit de important comunicării, pe care o consideră o 

componentă vitală a sistemului managerial al oricărei organizaţii, fie aparţinând managementului privat, 

fie aparţinând managementului public. În momentele de criză, comunicarea (internă şi externă) eficientă 

este vitală, managerul trebuie să fie pregătit şi proactiv, trebuie să comunice, permanent, cu angajaţii, 

investitorii, analiştii, clienţii, presa, mediul online, să asigure angajaţii şi stakeholders că lucrurile vor 

evolua într-o direcţie pozitivă, să informeze care sunt planurile de viitor ale organizației, trebuie să 

obţină sprijinul angajaţilor în momente dificile, întrucât unitatea conferă stabilitate, echilibru şi putere. 

Comunicarea face parte din „infrastructura” organizaţiei. Orice efort de dezvoltare a unei 

organizaţii trebuie să aibă în vedere cu prioritate latura umană a dezvoltării ei, iar comunicarea eficace 

este singura cale prin care oamenii îşi pot corela în mod sinergetic eforturile. Actul comunicării devine 

un element critic, necesar în perioadele schimbării radicale în viaţa organizaţiilor, acesta fiind 

instrumentul de implementare a schimbării, a reproiectării proceselor interne, a noii strategii a 

organizaţiei. În perioada de schimbare structurală, comunicarea managerială capătă valenţe noi şi, mai 

mult ca oricând, îmbracă formele unei arte. 

Comunicarea raţională poate convinge minţile oamenilor să se schimbe, dar, pentru a schimba şi 

„inimile” oamenilor, trebuie folosit limbajul emoţiilor. Orice schimbare structurală presupune o 

schimbare radicală de atitudine şi aceasta este cel mai dificil de realizat. Fără o comunicare deschisă, 

permamentă, precisă şi bine direcţionată, rezultată dintr-o gândire strategică, respectiva schimbare de 

atitudine este imposibil de realizat [1]. 

Comunicarea managerială nu poate fi privită în afara managementului, ea reprezintă o 

componentă majoră fundamentală a acestuia. Experienţa a arătat că, în ciuda tuturor precauţiilor luate 

pentru stoparea şi controlarea unei situaţii de criză, de obicei, aceasta scapă de sub control şi ia 

amploare. În aceste condiţii ea poate aduce prejudicii grave organizaţiei, dacă nu este gestionată corect 

din punct de vedere al comunicării. Altfel spus, o bună comunicare în timpul crizei poate să atenueze şi 

chiar să împiedice reacţiile negative ale publicului. 

În zilele noastre, criza a devenit o stare cotidiană, iar acest cuvânt a intrat în vocabularul curent 

al conducătorilor de instituţii, al jurnaştilor şi al publicului larg. Prezenţa aproape continuă a crizelor, 

plasate în cele mai diferite instituţii, a făcut ca tot mai mulţi lideri politici, conducători de întreprinderi, 

specialişti în management şi practicieni ai relaţiilor publice, să vorbească despre gestiunea „crizelor”, 

despre „managementul crizelor”, despre „comunicarea de criză”. 

Orice organizaţie se poate confrunta cu o situaţie de criză, în măsură să pună în pericol 

funcţionarea normală şi reputaţia de care se bucură într-o anumită comunitate. Unele crize sunt 

previzibile şi pot fi prevenite, altele nu pot fi bănuite sau nu pot fi anticipate în mod corect  [2]. 
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Comunicarea în situaţii de criză poate fi efectuată cu succes de către persoane care şi-au 

dezvoltat abilităţile necesare acestui tip de comunicare în situaţii normale. În general, o situaţie de criză 

declanşează în partenerii de comunicare reacţii de tip atac, caracterizate prin întrebări agresive, lipsa 

unei documentări prealabile, sentimente de superioritate şi atitudine justiţiară. Persoana abilitată să 

comunice în situaţii de criză trebuie să discearnă natura crizei produse, publicul către care va trebui să 

comunice în acea situaţie şi să analizeze la rece consecinţele pe care interlocutorii cred că le vor suferi ei 

înşişi precum şi aparţinătorii lor, de pe urma crizei, respectiv, ce doreşte comunicatorul să creadă că li se 

va întâmpla din cauza crizei. Aceasta este premisa comunicării. Plecând de la ea, comunicatorul va 

aborda una dintre cele trei tehnici funcţionale în situaţii de criză, tehnici ce pornesc de la trei „posturi de 

comunicare” eficiente: postura emiţătorului (atenuarea percepţiei de criză); postura asocierii în faţa 

crizei; postura interactivităţii (rezolvarea împreună a situației de criză). 

Managemenul eficient al crizei include, ca o componentă esenţială, comunicarea de criză. Ea 

reprezintă comunicarea dintre organizaţie şi publicul său, înainte, în timpul şi după evenimentele 

negative. Este astfel proiectată, încât să reducă elementele periculoase care ar putea afecta imaginea 

organizaţiei. Domeniul comunicării de criză implică numeroase activităţi cu conţinut strategic şi tactic, 

deoarece orice criză generează necesitatea de informaţii, exprimată, în primul rând, de cererile formulate 

de mass-media. Pentru fiecare categorie de public, trebuie construit un mesaj specific, în funcţie de 

interese şi gradul de implicare a acestora în viaţa organizaţiei. Se elaborează şi o declaraţie comună, în 

care se precizează natura crizei, pierderile, victimele sau persoanele afectate, impactul asupra mediului 

sau a altor organizaţii. Imediat după declanşarea crizei, se trece la punerea în aplicare a planului de 

comunicare în situaţii de criză. Echipa de criză se reuneşte pentru a analiza situaţia şi a stabili, în funcţie 

de amploarea evenimentului, ce tehnici de comunicare cu presa vor fi utilizate. Şi, datorită faptului că 

este extrem de important ca organizaţia să fie prima care vorbeşte despre cele întâmplate, trebuie să se 

redacteze şi să se transmită urgent presei un comunicat. Acesta are rolul de a informa ziariştii despre 

situaţia creată şi despre deciziile care au fost deja luate. Comunicatul care, de regulă, nu este mai lung de 

o pagină, trebuie să conţină: precizarea modului şi a măsurii în care organizaţia este responsabilă de 

situaţia de criză, numele persoanei care conduce echipa de management al crizei, modul în care se 

preconizează rezolvarea problemei. După ce primul comunicat a fost difuzat, vor fi trimise în mod 

periodic şi altele, astfel încât publicul să fie ţinut la curent cu evoluţia evenimentului şi cu eforturile 

organizaţiei de a limita amploarea acestuia. Este extrem de important ca, pe timpul crizei, să existe un 

singur purtător de cuvânt, care să exprime un punct de vedere unic. În acest fel, vor fi evitate declaraţiile 

contradictorii sau confuze, din partea altor membri ai echipei de criză, declaraţii ce pot genera impresia 

că în interiorul organizaţiei este haos şi că evenimentele nu sunt stăpânite şi monitorizatte în mod 

coerent. 

De îndată ce situaţia de criză a devenit cunoscută, interesul presei va fi cu atât mai mare, cu cât 

consecințele crizei sunt mai grave. În aceste condiţii, echipa de criză trebuie să decidă dacă se impune 

organizarea urgentă a unei conferinţe de presă, care poate reprezenta un mijloc eficient şi rapid de 

informare, prin care se câştigă timp şi se răspunde întrebărilor, nelămuririlor sau atacurilor presei  [3]. În 

acelaşi timp, însă, în cazul în care reprezentanţii organizaţiei nu sunt bine pregătiţi, nu deţin informaţii 
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suficiente sau nu sunt dispuşi să le prezinte onest presei, conferinţa poate constitui un eşec. Iar dacă s-a 

hotărât că o conferinţă de presă este oportună, atunci aceasta trebuie să fie organizată şi condusă de către 

persoane cu experienţă în comunicarea cu presa. 

În situaţiile de criză, cea mai bună atitudine o reprezintă transparenţa, respectiv deschiderea 

totală faţă de cerinţele de informare ale publicului şi faţă de cei care contribuie la informarea acestuia. În 

general, se consideră că o criză afectează profund imaginea unei organizaţii. De obicei, imaginea de 

marcă se construieşte în perioadele de normalitate, când conturează ansamblul de valori şi reprezentări 

prin care publicul percepe organizaţia respectivă. În timpul crizei, se impun alte reprezentări şi anumite 

„simboluri” şi se fixează anumite „clişee”, care rămân mult timp asociate cu imaginea organizaţiei. Este 

motivul pentru care conducerea acesteia, împreună cu departamentul de relaţii publice trebuie să se 

pregătească din timp pentru a face faţă unor situaţii neaşteptate sau anormale. Gestiunea crizei nu se 

poate improviza. Ea se întemeiază pe evaluarea corectă a circumstanţelor şi pe stăpânirea unor strategii 

adecvate de răspuns, strategii specifice crizei. 

„Principiul fundamental al gestionării crizei constă în asumarea imediată a responsabilităţii, 

pentru a se recâştiga încrederea publicului, dacă aceasta a dispărut, sau pentru a o menţine şi dezvolta 

(...) În aceste condiţii, conducerea trebuie să evite să dea impresia că pierde controlul şi că nu este la 

înălţimea morală, psihologică şi tehnică a situaţiei cu care se confruntă” [4]. 

Gestionarea crizelor de comunicare se poate face prin: crearea structurilor şi mecanismelor 

dedicate dezvoltării comunicării organizaţionale (structurile de relaţii publice), care să dezvolte 

comunicarea internă şi externă prin forme specifice de câştigare a încrederii, simpatiei şi sprijinului 

public; combaterea zvonurilor printr-o informare oportună, corectă şi completă; menţinerea comunicării 

informale în limitele necesare profilaxiei de grup şi promovării culturii organizaţionale; revenirea şi 

combaterea manipulării informaţionale a membrilor organizaţiei şi a categoriilor de public relevante 

pentru organizaţie. 

În perioada crizei, prezentarea direcţiilor de dezvoltare este mai importantă ca niciodată. Echipa, 

la toate nivelurile, trebuie să ştie ce urmează să facă, ce planuri există şi cum se estimează că va evolua 

compania. Modul de transmitere al acestor informaţii este determinat de tipul, structura şi dimensiunea 

companiei. Pentru structurile mari, se pot organiza sesiuni de informare pentru primele două niveluri 

organizaţionale care, la rândul lor, primesc instrumentele şi trainingul necesar pentru a transmite mai 

departe informaţia. Persoanele alese ca vorbitori trebuie selectate cu atenţie. 

Riscul de producere a unei crizei există la fiecare organizaţie. Important este ca liderii 

orgnaizaţiei să fie conştienţi de această posibilitate şi să se pregătească pentru a preveni şi rezolva 

crizele. În cazul nerezolvării la timp, dincolo de aspectele emoţionale pentru publicul intern şi cel extern, 

criza provoacă organizaţiei şi comunicării manageriale daune, pe termen lung.  
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STUDIU DE SPECIALITATE 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC 

 

     Prof. Chirteș Liliana Severiana  

Școala Gimnazială Nr.24 Timișoara 

 

 

Evaluarea reprezintă verificarea măsurii în care scopurile şi obiectivele, dintr-o etapă managerială 

dată, au fost atinse. Ea este un ansamblu de acţiuni grupate în jurul a trei procese de bază : 

controlul(verificarea), analiza cantitativă (măsurarea) şi analiza calitativă ( aprecierea valorică). 

În management, ea dă posibilitatea urmăririi realizării (cât, cum, gradul de adecvare) obiectivelor, 

conform previziunii, organizării, deciziilor luate. 

S. Iosifescu defineşte evaluarea prin “ procedurile aplicabile proceselor de educaţie, 

educabililor,educatorilor, instituţiilor de educaţie şi sistemului şcolar în ansamblul lui în vederea : 

- stabilirii raportului între performanţele obţinute şi cele intenţionate ; 

- corectării rezultatelor în sensul dorit. "   

Relaţia evaluării cu celelalte activităţi şi funcţii manageriale trebuie precizată : 

- în raport cu proiectarea de perspectivă, planificarea, programarea, urmăreşte nivelul realizării 

obiectivelor, a normelor prevăzute ; 

- în raport cu organizarea, supraveghează realizarea legăturii între conducere şi execuţie, 

desfăşurare, conform sistemului acţional şi structural proiectat ; 

- în raport cu dirijarea, coordonarea semnalează abaterile, cauzele lor şi determină corectarea, 

ameliorarea, dezvoltarea la momentul oportun şi eficient. 

Există mai multe tipuri de evaluarea : 

- iniţială ( de informare, ca bază pentru previziune) ; 

- continuă ( de constatare şi apreciere a dinamicii elementelor procesului organizat, dirijat, coordonat , cu 

rol corectiv) ; 

- finală ( de apreciere cantitativă şi calitativă a realizării globale a obiectivelor, ca bază pentru reglare).. 

Principalele componente ale evaluării sunt : 

1.) Obţinerea informaţiilor : proces complex de identificare şi selecţionare a datelor, a faptelor şi a 

evenimentelor, prin intermediul unor instrumente cum ar fi : 

- dări de seamă statistice ; 

- informări periodice din partea unor cadre însărcinate cu diferite activităţi specifice ; 

- analiza unor documente scrise. 

Problema cea mai acută la acest nivel al analizei o reprezintă volumul optim de informaţii care ar 

trebui recoltate în vederea constituirii unei bănci de date, relevante pentru susţinerea evaluării pe criterii 

juste.Banca de date managerială este un element foarte important al procesului de conducere şi este 

compusă din informaţii structurate despre situaţii, evenimente, efecte ale unor relaţii interpersonale în 

cadrul unităţii şcolare. 
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În cazul unei unităţi şcolare, o bancă de date se poate prezenta sub forma unei mape care să 

cuprindă: 

- situaţia spaţiilor de învăţământ ( numărul sălilor de clasă, al laboratoarelor, al cabinetelor, 

biblioteca şcolară, săli de gimnastică etc) ; 

- schema de încadrare, cu precizarea studiilor, vechimii în învăţământ, gradelor didactice, statutul 

fiecărui cadru didactic ( titular sau suplinitor) ; 

- situaţia posturilor vacante ( repartizate altor cadre didactice prin cumul) ; 

- numărul elevilor neşcolarizaţi sau cu tendinţă de abandon ; 

- rezultatele la învăţătură ( procentul de promovaţi, pe cicluri de învăţământ) ; 

- numărul premiilor şi menţiunilor obţinute la concursurile şcolare în etapele judeţeană şi 

naţională ; 

- numărul elevilor cu note cuprinse între 1 şi 4, respectiv, între 8 şi 10 ; 

- procesele verbale de inspecţie. 

O altă bază de date s-ar putea constitui pe baza rezultatelor obţinute de elevi la probele de concurs 

pentru admiterea în liceu făcându-se evidenţa nominală a elevilor care au obţinut note medii cuprinse 

între 1 şi 4 şi între 9 şi 10, comparativ cu anii anteriori. 

2.) Prelucrarea statistică a informaţiilor  are în vedere organizarea sistemului de date pe criterii 

aritmetice şi numerice şi analiza fenomenelor interacţionale din unitatea şcolară, prin intermediul unor 

mărimi şi valori statistice ( media, mediana, modul, dispersia etc.). 

Centrarea activităţii trebuie să se facă pe principiile fidelităţii şi ale validităţii.Prelucrarea statistică 

se poate realiza cu metode clasice sau cu cele mai moderne, recurgând la calculatorul electronic. 

Statistica permite : 

- organizarea sistemului de date obţinut ; 

- analiza fenomenelor educaţionale prin studiul unor mărimi statistice fundamentale (frecvenţa, dispersia, 

abaterea, corelaţia); 

- stabilirea reprezentativităţii unei colectivităţi şcolare analizate, pentru a putea desprinde concluzii pentru 

întreaga colectivitate ; 

- stabilirea încrederii ce trebuie acordată diferitelor ipoteze statistice cu privire la variabilelor 

educaţionale . 

3.) Elaborarea aprecierilor are în vedere emiterea şi formularea ştiinţifică a unor judecăţi de valoare asupra 

datelor prelucrate din punct de vedere statistic. 

Capacitatea de a sesiza notele caracterisice ale fenomenelor educaţionale, dominantele şi tendinţele 

de a face corelaţiile cele mai juste, reprezintă o caracteristică a fiecărui colectiv de conducere şi a 

fiecărui conducător, reuşita fiind condiţionată de o serie de factori, obiectivi şi subiectivi, cum sunt: 

pregătirea ştiinţifică, pedagogică, psihologică, sociologică, gradul de stăpânire a mijloacelor şi tehnicilor 

moderne de prelucrare a informaţiilor, intuiţia şi perspicacitatea. 

Evaluarea analizează activitatea şi rezultatele activităţii celui evaluat , urmărindu-se dacă 

rezultatele obţinute de acesta corespund aşteptărilor conducerii instituţiei, autorităţii şcolare, familiilor 

elevilor şi elevilor. În activitatea de evaluare a personalului didactic, didactic-auxiliar, administrativ, 
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directorul unităţii şcolare are  în vedere următoarele etape: 

 - obţinerea de informaţii despre activitatea şi  rezultatele celui evaluat; 

- prelucrarea informaţiilor; 

- formularea unor aprecieri ( care pot să fie pozitive, în sensul că munca depusă de cel evaluat 

este apreciată şi încurajată dar şi negative,în cazul în care rezultatele obţinute nu sunt pe măsura 

aşteptărilor); 

- adoptarea unor decizii ( în funcţie de rezultatul evaluării, acestea pot fi favorabile sau necesită 

corectarea activităţii în vederea obţinerii rezultatelor scontate). 

Deşi în desfăşurarea procesului de învăţământ intervin mai mulţi factori ( profesori, elevi, 

conţinutul învăţămânului, formele de organizare, metodele de predare), cei care îşi pun uneori amprenta 

asupra rezultatelor obţinute în activitatea instructiv- educativă sunt educatorii(profesori, învăţători, 

educatoare). Aprecierea calităţii activităţii  instructive-educative face necesară aprecierea calităţii 

activităţii educatorului sub multiplele ei aspecte: profesionale, pedagogice, politico-ideologice etc. 

Scopul evaluării personalului didactic este de îmbunătăţire a calităţii predării şi a pregătirii de 

specialitate, psihopedagogice şi metodice a fiecărui educator. Evaluarea educatorului are şi alte scopuri: 

- definitivarea în învăţământ după perioada de stagiu; 

- obţinerea gradelor didactice II şi I (promovare profesională şi creşterea retribuţiei); 

- promovarea în funcţii de conducere; 

- înlăturarea din învăţământ a celor necorespunzători. 

În funcţie de scop, se conturează şi obiectul (problematica) evaluării personalului didactic, care 

poate fi mai larg ( activitatea  globală a profesorului) sau mai restrâns ( o anumită latură a activităţii 

sale). 

J.A.Green consideră că orice program de evaluare a personalului didactic trebuie să ţină seama de 

următoarele principii: 

- Să fie elaborate în colaborare cu cadrul didactic controlat. 

- Să aibă în vedere toate aspectele activităţii cadrului didactic, dar să se focalizeze pe cel mai 

important dintre acestea ( activitatea instructive-educativă desfăşurată în clasă). 

- Evaluarea să se bazeze pe o evidenţă adecvată a rezultatelor profesorului. 

- Evaluările formale să fie elaborate prin cooperare cu cel evaluat şi să aibă un dublu scop: de 

control şi îndrumare, de determinare a nivelului calităţii activităţii instructiv-educative şi de stimulare 

permanentă a interesului şi preocupării pentru perfecţionare. 

- Evaluările trebuie înregistrate şi ţinute confidenţial. 

-Programul de evaluare trebuie integrat într-un plan de perfecţionare a activităţii instructiv- 

educative. 

- Toţi trebuie să fie evaluaţi şi toţi trebuie să fie evaluatori, existând o reciprocitate şi o mobilitate a 

rolurilor de evaluatori şi de evaluat. 

J.A.Green precizează că tehnicile de evaluare sunt precedate de analiza profesiunii didactice. Dacă 

se iau în considerare obligaţiile şi responsabilităţile profesorului, evaluatorul trebuie să aprecieze : 

- Conducerea  activităţii şi proceselor din sala de clasă ; 
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-  Conduita şi caracterul; 

- Conţinutul activităţii; 

- Pregătirea zilnică; 

- Cunoaşterea conţinutului disciplinei predate ; 

- Relaţiile profesor-elev ; 

- Activitatea în afara clasei şi a şcolii ; 

- Eficienţa activităţii şcolare şi extraşcolare ; 

- Tehnici de instruire; 

- Evaluarea elevilor. 

O altă scală de evaluare (University of Idaho Student Teacher Rating Scale) se bazează pe analiza 

caracterisicilor profesorilor şi a responsabilităţilor activităţii de predare şi include calităţi din patru 

domenii: 

- Calităţi personale ; 

- Calităţi sociale şi profesionale ; 

- Conducerea activităţilor şi proceselor din sala de clasă; 

- Tehnici de predare. 

Mitzel propune următoarele criterii de evaluare: 

- studiul caracteristicilor cadrului didactic, care permit să se prevadă cum se va achita acesta de 

obligaţiile sale ; 

- studiul descriptiv al procesului de învăţământ în vederea repetării anumitor comportamente sau 

anumitor tipuri de interacţiuni cadru didactic-elev, care ar fi în relaţie cu învăţătura ; 

- studiul produselor învăţământului, adică aprecierea rezultatelor obţinute de elevi. 

Calificativul general se acordă ţinând seama de suma calificativelor parţiale şi de ponderea cu care 

fiecare grup de criterii intervin la activitatea generală a educatorului, considerată ca un întreg.  
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Relațiile elementelor de limbaj plastic în spațiul plastic 

Nealcoș Alina 

Liceul de Arte”Sigismund Toduță” Deva 

  

Pentru a putea vorbi de relațiile care le au elementele de limbaj plastic într-un spațiu plastic, trebuie să 

facem cunoștință cu spațiul plastic. Cunoașterea spațiului este o provocare a simțului vizual, ce 

presupune capacități de detectare, de delimitare și de identificare a lucrurilor din mediul înconjurător, cu 

sesizarea însușirilor fizice ale acestora (formă, culoare, materialitate și mărime). Dacă numim imaginea 

o reflectare a realității, putem considera percepția o primă modalitate de manifestare a imaginii, 

înlesnind astfel reprezentarea. Reprezentările sunt imagini bazate pe percepțiile anterioare, ce se sprijină 

pe organele de simț și au ca rezultat alcătuirea “modelelor interiorizate”. 

De manevrarea spațiului, real și al celui iluzoriu, se ocupă în special pictura, sculptura și arhitectura. 

Aceasta le diferențiază de celelalte forme de artă, ce sunt considerate nonspațiale, ca de exemplu 

muzica, sau care sunt guvernate și de spațiu și de timp, cum este dansul, teatrul sau filmul. 

În arta tridimensională spațiul se masoară în lățime, lungime și adâncime. Volumul operei 

determinandu-se în funcție de spațiul pe care îl ocupă. Formele de artă tridimensională, sculptura și 

arhitectura, diferite de cele bidimensionale, presupun manipularea unui material solid, altenând adesea 

cu goluri și concavități. În schimb arta bidimensională, desenul sau pictura, realizează tridimensionalul 

numai prin iluzie, asta în cazul în care dorește artistul. 

În arta bidimensională, spațiul real este măsurat pe suprafața plană și se exprimă numai pe lungime și 

lățime, ceea ce-l face a fii considerat un factor indezirabil, pe care pictorul urmează să-l transforme 

recurgând la talentele sale de maestru al iluzie. De-a lungul secolelor, artiștii au descoperit și au aplicat 

diferite procedee și fomule picturale pentru a  

reda cât mai fidel calitatea spațiului real pe suprafața bidimensională. Aceste procedee sunt cunoscute 

sub denumirea de metode de perspectivă. Totuși artiștii reprezintă aparența si nu realitatea, astfel 

perspectiva diferă în funcție de punctul de vedere, de atitudinea sa clasică sau anticlasică, dar și de locul 

din care se evidențiază concepția despre lume. 

După modul în care se reliefează sugerarea volumului și spațiului, există mai multe tipuri de perspectivă: 

perspectiva lineară (bazată pe desen), perspectivă aeriană (sau perspectiva atmosferică- bazată pe 

culoare); perspectiva inversă (din imagine spre privitor), perspectiva în zbor de pasăre (privire în 

plongé) și racursiul. 
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Termenul, de perspectivă, desemnează iluzia de reprezentare a obiectelor tridimensionale în spațiul unei 

suprafețe bidimensionale, prin utilizarea anumitor metode de reprezentare a elementelor de limbaj 

plastic. Modalități ce apar treptat, cu mai mult sau mai putin interes, de-a lungul evoluției artelor. 

Cele mai simple metode de reprezentare a perspectivei sunt descoperite de orice copil care desenează. În 

momentul primelor încercări, de a trece dincolo de mâzgăleli (numită și faza realismului fortuit, de până 

la 3 ani) și a realismului neizbutit din preajma vârstei de 4 ani; pentru a exprima o formă care să 

sugereze un obiect sau o persoană, se confruntă imediat cu problema poziționării acestuia în spațiu, ce 

apare la faza realismului intelectul sau ideoplastic, apoximativ la vârsta de 4-6 ani. În acest stadiu de 

vârstă nu se pune problema perspectivei. Prin desenul unei siluete umane, înțepenită în câmpul alb al 

hârtiei se stabilește relația dintre figură și fundal, spațiul din interiorul hârtiei trebuie organizat și definit. 

O prima soluție este de a trasa o linie pe care urmează să se sprijine picioarele. Totuși, perspectiva nu se 

face evidentă prin linia solului, ea încă nu sugerează profunzimea și elementele continuă să fie percepute 

vizual în două dimensiuni. Întâmpinarea greutăților în reprezentarea perspectivei vizuale o putem 

cataloga în preajma fazei fizioplastice (a realismului vizual) când copilul este preocupat să redea 

imaginea grafică a aspectelor vizibile a obiectelor. 

Revenind la perioada realismului intelectual- ideoplastic, observăm că se creează un automatism grafic, 

o reeditare a imaginii în desenele următoare, în care forma plastică folosită pentru reprezentarea 

obiectelor de același fel este rezultatul unei elaborări mintale, ce presupune un caracter selectiv și 

interpretativ. O trăsătură caracteristică ce apare în spațiul plastic infantil este perspectiva afectivă care 

nu ține seama de raporturile reale și nici de aparențele lor perspective. Astfel un obiect de dimensiuni 

reduse, dar care se proiectează puternic în sfera interesului copilului, va fii redat în dimensiuni mai mari 

decât alte obiecte ce au dimensiuni reale importante. 

O altă modalitate de reprezentare a desenelor ideoplastice este aceea de-a înfățișa lucrurile ca fiind 

desfășurate pe un singur plan. Exempul caselor din stânga și din dreapta unei străzi ce sunt desenate în 

așa fel încât par a fi răsturnate pe pământ; reprezentare ce ține de perspectiva prin rabatare 

(desfășurare). 

Când spațiul plastic infantil se dovedește a fii un suport pentru avalanșa de impresii, modalitatea de 

reprezentare e imaginilor este în friză, adesea în frize suprapuse. Desenul are pentru copil un rol narativ. 

El nu desenează forma exterioară a obiectelor, ci modelul său intern. În timp ce realismul adultului este 

un realism vizual, realismul copilului este unul intelectual. La unii copii trecerea de la realismul 

intelectual la cel vizual se face mai repede, la alții mai târziu, dar se face treptat prin asocierea unor 

elemente din desenul ideoplastic cu cele ale desenului fizioplastic. 

Primele imagini ale perspectivei apar atunci când desenul unui copil încearca să arate că anumite obiecte 

sunt mai aproape de privitor decât altele, că se află într-un plan depărtat, în fundul câmpului. Acum se 

îcearcă înțelegerea caracterului bidimensional al hârtiei ca o pictură plană prin care adâncimea poate fi 

definită din punct de vedere pictural. 
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Printre sistemele de perspectivă timpurii care sau înregistrat, atât în istoria picturii, cât și în desenele 

copiilor, se numără plasarea pe verticală a unor obiecte ceva mai sus în raport cu celelalte, crearea 

senzației de adâncime prin suprapunerea parțială, și descreșterea treptată a dimensiunilor obiectelor, ce 

creează iluzia că acestea se îndepărtează. 

Racursiul este metoda de perspectivă ce presupune redare unui obiect așezat în spațiu înclinat, nu 

vertical și nici orizontal față de marginile câmpului pictural. Racursiul poate fii mai amplu sau mai ușor 

marcat, în funcție de unghiul în care este poziționat obiectul față de planul pictural. 

Perspectiva lineară este identică cu cea care definește spațiul într-o fotografie, însă a fost inventată în 

perioada Renașterii. Această perspectivă ne oferă un mijloc de ordonare a poziției, dimensiunii și scării 

la care sunt reprezentate obiectele pictate. Având astfel o schemă de unificare a spațiului mai rațională și 

mai consistentă decât alte procedee. Imaginile care respectă perspectiva lineară pornesc de la premisa că 

există un punct fix de observație din care este privită și examinată scena. Pentru simplificare privim cu 

un singur ochi, stabilim linia orizontului fixând centrul tabloului, iar liniile pe masură ce se departează 

de noi se micșorează și se apropie între ele, unindu-se pe linia orizontului în punctul de fugă. În operele 

de artă punctele de fugă și linia orizontului sunt invizibile, dar ele subliniază factorii compoziționali. 

Perspectiva liniară poate fi aplicată la unul, două sau trei linii de fugă. 

Dacă perspectiva lineară se referă la proiectarea spatialității cu ajutorul liniei, perspectiva aeriană sau 

cromatică o obținem cu ajutorul culorilor sau valorilor, a efectelor pe care ele le creează. Este o 

încercare de a reda senzația de spațiu real prin care obiectele mai îndepărtate sunt mai puțin clare, mai 

estompate și în culori mai închise. Acest procedeu se bazează pe observarea modului în care se 

interferează atmosfera sau aerul între privitor și obiectele examinate. 

Perspective inversă este total opusă celei liniare, în sensul că toate liniile ar trebui să conveargă înspre 

punctul sau punctele de fugă,dar își schimbă direcția și par a se întâlni în prim planul spațiului plastic, al 

tabloului. Formele din depărtare nu-și mai micșorează imaginea ci și-o măresc, iar cele din prim plan 

devin mai mici, lumea este privită din imagine spre privitor. 

Perspective în zbor de pasăre (în plongée) este cea care deformează perspectiva în sensul aplatizării 

acesteia, turtind cadrul. Imaginea este reprezentată de sus în jos și creează  senzația de “privire de sus” a 

subiectului. 

Relațiile elementelor de limbaj cu spațiul plastic 

Relațiile pe care le întâlnim sunt variate și diferite, în funcție de tehnica folosită, de materiale și de tema 

stabilită. Un rol important îl are modalitatea de exprimare pe care copilul o însușește în cadrul orelor de 

educație plastică. 

O metodă de reprezentare o găsim în relația  de mare –mic/ aproape-departe, pe care o are punctul, 

linia, forma și culoarea. Înlesnirea capacității de înțelegere, se face în cadrul orelor de către profesorul 
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îndrumator, astfel încât elevii să coștientizeze faptul că acuratețea vizuală facilitează modul de 

reprezentare a profunzimii în spațiul pastic. Ceea ce este reprezentat ca fiind mai mare, primește avans 

în lucrare și se apropie de privitor, iar elementele mici dau senzația de depărtare ( cazul perspectivei 

liniare). Un ritm de linii groase (ce dau vigoare, forță) vor fii întotdeauna mai evidente lângă unele 

subțiri (ce sugerează gingășia, fermitatea, sesibilitatea); la fel și linia continuă așezată lângă una 

întreruptă. O pată, o suprafață mare, ca dimensiune, și mai groasă distrage atenția de la o pată, formă sau 

suprafață mai mică și mai subțire. Pentru impresia de spațialitate, de aproape- departe ne  mai putem 

folosi și de culoare,  și  de valorația în alb-negru. În desenul alb-negru depărtarea se obține prin 

estomparea valorilor acromatice, iar în pictură același efect se obține prin folosirea culorilor după 

anumite reguli, și anume: culorile calde (galben, oranj, roșu) dau impresia de apropiere în spațiu; 

culorile reci (albastru, verde și nuanțele lor) sunt cele care dau impresia de îndepărtare în spațiu, 

violetul-deși culoare rece, transmite o senzație de foarte mare apropiere atunci când este nuanțat înspre 

închis. Sensibilitatea elevilor se dezoltă în timp, iar rolul profesorului este de a-l conduce pe drumul spre 

cunoaștere, apelând  la metode didactice din cele mai potrivite, care să respecte particularitățile de bază, 

în conturarea unui elev cu gust estetic, inteligent și creativ. În concepția psihologilor desenul este 

considerat drept exercițiu care dezvăluie în cel mai înalt grad personalitatea cuiva. Educația artistică e 

folosită ca mijloc de exprimare și nu ca exercițiu de îndemânare, poate să fie relevatoare  pentru 

caracterul și comportamentul copilului. Astfel prin educația artistică se realizează completarea culturii 

generale ,a elevilor, cunoașterea specificului și caracteristicilor artei de-a lungul timpului, devin capabili 

să descopere o operă de artă, să creeze și să cultive în viață frumosul. 
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OBICEIURI DE NUNTĂ ÎN DOBROGEA 

 

Filon Iuliana- Elena 

Profesor pentru Învățământul Primar 

Liceul Tehnologic ”Nicolae Dumitrescu”_Cumpăna 

 

 

 

Dobrogea este un punct de intalnire intre mai multe popoare. Pe langa romani, in Dobrogea au 

fost dintotdeauna turci, tatari si chiar ucrainieni. Traditiile fiecarui popor s-au amestecat, rezultand intr-o 

multime de obiceiuri, greu de pastrat toate intr-o singura nunta, asa ca, in ziua de azi, tinerii prefera o 

nunta cu obiceiuri importate. Totusi, mai sunt cateva obiceiuri pastrare 

doar in aceasta zona. 

Conform traditiei, nunta incepe din ziua de joi si se desfasoara 

pana duminica, dar mirii nu se vad pana in ziua de sambata. Se spune ca 

ploaia in ziua nuntii este un semn de belsug si noroc, dar in ziua de astazi 

mirii evita ploile pe cat se poate. 

O nunta dobroceanca incepe cu o seara inainte, cand se face 

“inchinatul betelei”. Soacra mare cu alte rude, femei, merg sa ia nasa 

pentru a merge impreuna la mireasa. Nasa pune miresei in par beteala 

adusa de soacra si voalul, pentru a-l proba. Acesta e un prilej pentru o 

mica petrecere numai intre femei. 

 

A doua zi, in ziua nuntii, mirele, de la care porneste toata nunta, trebuie sa aduca un buchet de 

flori pentru mireasa si altul pentru mire. Mireasa este ascusa si mirele trebuie sa o gaseasca. Cand o 

gaseste, trebuie sa-i faca un cadou (de obicei bijuterii) si sa ii puna bani intr-un pantof, ca sa atraga 

prosperitatea. In zonele de tara, inca se mai tine tine obiceiul miresei care merge sa aduca apa de la 

fantana inainte sa plece de acasa. 

Mai sunt nunti la care nasa rupe o turta deasupra capului miresei. După împărțirea cocardelor, 

nuntașii formează o horă în fața casei miresei. Pe vremuri, hora era menită să exprime bucuria părinților 

că fiica lor nu va rămâne „fată bătrână” și că părăsește căminul în rochie albă. Finalul horei este marcat 

de nașă care rupe turta deasupra capului miresei și o împarte oaspeților. 

Tot alaiul, urmat de lautari, porneste in cele din urma catre biserica.  

Mersul in alai, ca si intrarea in biserica trebuie sa respecte urmatoarele reguli: in deschiderea 

alaiului trebuie sa fie o domnisoara de onoare si un cavaler de onoare care sa duca lumanarile celor doi 

miri. In spatele lor se afla nasul si mireasa, apoi mirele si nasa. Imediat in urma lor vin socrii mari, apoi 

cei mici. Atat in coloana, cat si in biserica, mireasa sta intotdeauna la stanga mirelui sau a nasului, iar 

toate femeile din alai stau de asemenea in stanga barbatilor pe care ii insotesc. 
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Nașii sunt părinții spirituali ai mirilor, iar alegerea lor necesită multă cugetare pentru viitorii 

însurăței. În mod tradițional, aceștia erau nașii de botez fie ai mirelui, fie ai miresei, însă în nunțile mai 

moderne sunt aleși prietenii apropiați ai cuplului care au fost deja cununați religios, așa cum impune 

Biserica Ortodoxă. Totuși, trebuie să ții cont că rolul de naș presupune un efort financiar pe care nu orice 

cuplu proaspăt căsătorit îl poate îndeplini, iar îndatoririle nașilor în cadrul unei nunți nu sunt puține. 

Căsătoria la români le atribuie nașilor roluri semnificative. 

Din punct de vedere financiar, cadoul nașilor trebuie să fie, fără îndoială, cel mai consistent, însă 

îndatoririle lor nu se opresc aici. Ei mai au următoarele responsabilități: 

• Nașii ajută mirii cu pregătirile de nuntă și îi susțin pe tot parcursul ceremoniei și al petrecerii de 

la restaurant. 

• La anunțarea nunții, mirii se vor prezenta la nași cu daruri. 

• Nașul este cel care plătește taxa pentru cununia religioasă 

• Nașa este cea care ajută mireasa să își aleagă rochia și îi cumpără voalul, fiind prezentă și la 

„gătitul miresei”. 

• Cele două buchete, al miresei și al nașei, sunt de asemenea achiziționate de nași. 

• În timpul ceremoniei religioase, nașii stau de-o parte și de alta a mirilor, ținând lumânările pe 

care tot ei le-au cumpărat. 

• Nașii pun inelele pe degetele mirilor și le iau cununiile de pe cap. 

• După furtul miresei, nașii sunt cei care negociază răscumpărarea mireasei. 

• In timpul petrecerii, locul nașilor este la masa mirilor, împreună cu părinții acestora. 

• De obicei, nașul spune o rugăciune sau câteva cuvinte frumoase despre tinerii casătoriți. 

• La o săptămână după nuntă are loc o nouă slujbă, de binecuvântare a noii familii, la care 

participă doar nașii și finii. Taxa pentru această slujbă este suportată tot de nași. 

• Dupa ce nasa ii pune voalul miresei, trebuie sa ii dea in dar o poseta cu farduri, parfum si 

bijuterii. Mireasa trebuie sa îi dea un cadou în schimb, de obicei un săpun și un prosop, cadou 

care trebuie dat și soacrei. 

În timpul slujbei de cununie, preoții îi iau pe miri și nași (cateodată și pe purtătorii lumănărilor) la 

dansul lui Isaia în jurul mesei, unde mirele și mireasa încearca să se calce pe picior reciproc. La sfârșitul 

slujbei mirii se săruta, sunt felicitați de către rude și nuntași, se împart bomboane sau mărturii. La ieșirea 

din biserică, nuntașii fac un pod de flori și aruncă cu grâu și orez.  

Dacă până în momentul ieșirii din biserică, mireasa trebuia păzită pentru a nu zări alte mirese 

(superstiția spune că ar aduce ghinion privirea altor mirese), odată cununată și intrată în rândul femeilor, 

aceasta poate vedea orice altă mireasă, cununată sau nu. Este rândul altor mirese necununate să-și 

ferească privirea! 

În mod tradițional, la ieșirea de la cununie nu se aruncă asupra mirilor boabe de grâu, însă s-a 

împrumutat obiceiul de a arunca boabe de orez. 

Apoi, tot alaiul se îndreaptă spre locația unde va avea loc petrecerea. Deși tradiția spune că la nuntă 

se petrece 3 zile si 3 nopți, poate doar în anumite zone rurale se mai respectă acest obicei. La oras, 
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petrecerea ține însă aproape toata noaptea, și are și aceasta anumite obiceiuri de respectat. În locul unde 

va avea loc petrecerea, intrarea se face exact în ordinea ieșirii din biserică, adică: domnisoara și 

cavalerul de onoare care poartă lumănările intră primii, cu lumănările aprinse. Urmează mirii, apoi nașii, 

socrii mari, socrii mici. Înainte de masa principală, se obișnuiește ca nașul să spunș “Tatăl nostru”. 

Cine merge la o petrecere de nuntă în Dobrogea ar face bine să știe sa danseze “geamparalele” și 

“floricica”.  

Obiceiul “dezgatitului” are aici numele de “legatoare”. Inainte de legatoare se face hora miresei, 

in care se prind doar fetele si femeile. Acestea trebuie sa plateasca o suma modica (5-10 lei) pentru a 

dansa cu mireasa.  

Spre dimineata are loc dansul gainii, pe care nasul trebuie sa il plateasca. Dupa ce gaina este 

jucata, nasul, socrul marii si fratii mirelui primesc cate un prosop. 

In unele sate, a doua zi dupa nunta se pastreaza obiceiul supei de potroace, adica o mica 

petrecere cu miri, nasi si socrii dar si familiile mirilor care are loc a doua zi dupa nunta. 
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DATINI ŞI OBICEIURI STRĂBUNE 

Prof. inv. preșc. Hromei Irina 

Şcoala Gimnazială “Ion Simionescu” 

Structura Grădiniţa Cu Program Prelungit Nr 28, Iaşi 

 

   Suntem o ţarǎ europeanǎ, intrǎm în universalitate, înţelegem și îi acceptǎm pe alţii, le apreciem 

cultura, obiceiurile, tradiţiile. În acest sens, considerǎm cǎ este de datoria noastrǎ sǎ cultivǎm 

obiceiurile, tradiţiile ce ţin de credinţa strǎveche, generaţiilor prezente și viitoare, pentru ca și ele sǎ le 

prezinte altora, sǎ se defineascǎ prin ele. De Sǎrbǎtoarea Nașterii Mȃntuitorului, cȃt și a întȃmpinǎrii 

Anului Nou se leagǎ o serie de obiceiuri și credinţe specifice romȃnilor. 

   Nașterea Domnului este denumitǎ la romȃni printr-un cuvȃnt specific numai poporului nostru – 

CRĂCIUN. Referitor la originea cuvȃntului, majoritatea filologilor afirmǎ cǎ termenul provine din 

limba latinǎ, cei mai mulţi considerȃnd cǎ iși are originea in latinescul creatione, creationis, cee ace se 

traduce “ nǎscut la începutul erei creștine”. 

   Din cȃte sǎrbǎtori existǎ în calendarul creștin, nici una nu are strǎlucirea și bucuria Crǎciunului. 

Tradiţia romȃneascǎ a fǎcut din Nașterea Pruncului Sfȃnt un basm plin de îngeri și luminǎ, de colinde și 

stele purtate din casǎ în casǎ spre lauda lui Hristos. Bucuria Crǎciunului este datǎ de credinţa noastrǎ în 

aceastǎ sǎrbǎtoare sfȃntǎ. Credincioșii se pregǎtesc din vreme, conform calendarului creștin. Astfel ei ţin 

post în perioada 15 noiembrie – 24 decembrie, denumitǎ semnificativ postul Crǎciunului, merg la 

bisericǎ, se spovedesc și iau sfȃnta împǎrtǎșanie. 

   Pentru cei mai mulţi dintre noi, Crǎciunul, pe lȃngǎ bucuria Nașterii Mȃntuitorului, reprezintǎ o 

întoarcere, conștientǎ sau nu, la bradul, zǎpezile și poveștile copilǎriei, la atmosfera magicǎ creatǎ în 

jurul acestei sǎrbǎtori, motivȃndu-ne în a ne aminti un lucru: Crǎciunul aparţine familiei. 

   Obiceiurile și tradiţiile legate de sǎrbǎtorile de iarnǎ s-au pǎstrat la romȃni din generaţie în generaţie, 

fiind transmise de la bǎtrȃni la tineri, de la adulţi la copii. Obiceiul împodobirii bradului de Crǎciun a 

apǎrut în Europa, mai întȃi în Germania, la noi în ţarǎ începȃnd în Transilvania. 

   De sǎrbǎtoarea Crǎciunului se leagǎ obiceiuri ce pot fi practicate de vȃrstnici, tineri, copii, dar și 

credinţe. Astfel, gospodarii, oamenii de la sate, atunci cȃnd taie porcul, de Ignat, și îl pregǎtesc, se uitǎ 

atent la splina acestuia: dacǎ este mai latǎ la bazǎ, se crede cǎ iarna va fi mai friguroasǎ la început, iar 

dacǎ este mai latǎ spre vȃrf, va fi mai frig spre sfȃrșitul anotimpului. In ziua de Ajun, gospodinele, mai 

ales în partea Moldovei, pregǎtesc masa de posted la care nu lipsesc turte din aluat nedospit, însiropate 

cu miere sau apǎ cu zahǎr, iar deasupra se pun nuci pisate, halva sau seminţe de cȃnepǎ. Aceste turte 

sunt numite “pelincile Domnului” , “scutecele Domnului” sau “Julfǎ”. Pe masǎ se mai așeazǎ bucate de 

post și o sticlǎ de vin roșu, pentru ca toţi ai casei sǎ fie “rumeni la faţǎ” peste an.Masa este sfinţitǎ de 
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preot, care umblǎ din casǎ în casǎ cu Icoana, pe care este zugravitǎ Nașterea lui Iisus Hristos, în mijlocul 

staului. Preotul intrǎ în casǎ intonȃnd Troparul Nașterii Mȃntuitorului, iar cei din familie fac semnul 

crucii și pe rȃnd sǎrutǎ icoana. Sunt sfinţite bucatele, iar dupǎ ce gustǎ din ele, preotul ureazǎ “Sǎrbǎtori 

fericite!” familiei. 

   Copiii, în ziua de Ajun, repetǎ colinde, cȃntece de stea și împodobesc bradul. În seara de Ajun se 

spune cǎ se deschid cerurile, iar îngerii, împreunǎ cu oamenii, prin colinde, aceste cȃntece divine, 

vestesc Nașterea lui Iisus. Primii colindǎtori au fost pǎstorii care au venit la locașul luminat unde s-a 

nǎscut Pruncul Iisus. Colindele au rǎsunat în satele romȃnești din vremuri strǎvechi, fiind învǎţate și 

repetate de copii și tineri.  În seara de Ajun rǎsunǎ glasurile lor cristaline, care anunţa nașterea lui Iisus 

și ureazǎ sǎnǎtate și sǎrbǎtori fericite gazdelor. Colindǎtorii sunt aducǎtori de noroc și fericire. Ei 

primesc de la gazed mere, nuci, bani, colǎcei, numite colindeţe. Tot în seara de Ajun, cei mici merg cu 

steaua, ea simbolizȃnd semnul care i-a cǎlǎuzit pe magi spre Betleem, locul nașterii Mȃntuitorului. 

Steaua este confecţionatǎ de copii împreunǎ cu adulţii.  

   Cȃnd se întorc acasǎ, copiii ascultǎ în jurul bradului povești, legend, texte religioase povestite de 

pǎrinţi și bunici, care se referǎ la Nașterea lui Iisus Hristos și Legenda Maicii Domnului. Tradiţia spune 

cǎ în seara de Ajun este interzisǎ intrarea în grajdul animalelor, în special acolo unde sunt boi, pe motiv 

cǎ aceștia vorbesc la miezul noptii despre Nașterea Mȃntuitorului, iar oamenilor nu le este îngǎduit sǎ 

asculte. 

   În dimineaţa de Crǎciun se spune cǎ este bine sǎ ne spǎlǎm pe faţǎ cu apǎ curgǎtoare, luatǎ de la un 

izvor. Se poate pune în vasul cu apǎ și o monedǎ de argint se simbolizeazǎ curǎţenia. De dimineaţǎ, 

gospodinele așeazǎ bucatele la fiert , sarmalele și chișca umplutǎ. Legenda spune cǎ la începutul zilei 

este îngǎduit sǎ se facǎ puţinǎ treabǎ – cusut, cǎlcat, spǎlat, deoarece, cȃnd s-a nǎscut Iisus, nu toatǎ 

lumea auzise vestea și unii dintre ei munceau. De obicei, bǎrbaţii merg la bisericǎ, copiii se trezesc mai 

tȃrziu în miros de bunǎtǎţi și merg la brad sǎ vadǎ ce le-a adus Moș Crǎciun. Masa este servitǎ dupǎ 

terminarea slujbei de la bisericǎ. De pe ea nu lipsesc sarmalele, cȃrnaţii, chișca, caltaboșii, toba, 

cozonacul sau piftia. În jurul mesei este adunatǎ toatǎ familia, pǎrinţi, copii, bunici, fraţi, surori, etc.  De 

asemenea finii merg în vizitǎ la nași. Se impart cadouri și pe parcursul tuturor celor trei zile de 

sǎrbǎtoare, cȃt dureazǎ Crǎciunul masa este în permanenţǎ pusǎ și toţi cei care trec pragul casei sunt 

invitaţi la masa cu bunǎtǎţi. 

   Se spune cǎ în aceastǎ perioadǎ toţi trebuie sǎ fim mai buni, dacǎ suntem certaţi sau supǎraţi pe cineva 

trebuie sǎ iertǎm, sǎ fim împǎcaţi cu toţi. De asemenea, legenda spune, cǎ în aceastǎ perioada magicǎ au 

loc minuni. 

   Acestea sunt doar cȃteva dintre datinile și obiceiurile noastre strǎbune legate de sǎrbǎtoarea Nașterii 

Domnului, moștenite din generaţie în generaţie, fǎrǎ a fi scrise undeva, doar prin viu grai. 
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MODERN ȘI TRADIȚIONAL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC 

-studiu de specialitate- 

 

Prof. înv primar Florea Diana-Maria 

Școala Gimnazială „Dosa Daniel”  

Loc. Valea Izvoarelor, Jud. Mureș 

 

 

Curriculum actual al învățământuui românesc pune accentul pe stăpânirea de către elevi a 

proceselor, înţelegerea conceptelor şi pe capacitatea de a le folosi în diverse situaţii. Această cerinţă 

trebuie urmărită pe fiecare din domeniile cunoaşterii şi disciplinele studiate în şcoală. 

Realizarea acestor obiective presupune să se  redefinească fiecare domeniu nu numai din punctul 

de vedere al stăpânirii cunoştinţelor ce se învaţă în cadrul instituţionalizat, dar mai ales din punctul de 

vedere al cunoştinţelor şi aptitudinilor pe care elevul trebuie să le dobândească pentru ca, mai apoi, să le 

posede individul în viaţa adultă. Este necesar un profil general al cunoştinţelor şi competenţelor elevilor 

la ieşirea din şcolaritatea obligatorie, dar şi pe fiecare palier în parte: învăţământ preşcolar, primar, 

secundar, liceal, etc. („profilul de formare"). 

Această schimbare fundamentală privind selecţia şi organizarea obiectivelor educaţionale şi a 

conţinuturilor va atrage după sine modificări substanţiale în ceea ce priveşte modalitatea de evaluare.  

În lucrările recente care abordează problematica formării competenţelor se consideră că în 

învăţământul general obligatoriu trebuie identificate şi stabilite competenţele pe care trebuie să le 

formeze şcoala elevilor pe cel puţin trei domenii mari:  

- al lecturii, al cititului şi mai larg, al documentării individului; 

- al matematicii; 

- al ştiinţelor.  

Primul pas este achiziţia de cunoştinţe specifice, care trebuie să fie o componentă esenţială a 

învăţării şcolare, deoarece aprecierea acestor cunoştinţe în viaţa adultă depinde în mare măsură de 

achiziţia de către individ a noţiunilor şi aptitudinilor mai vârste. Există anumite aptitudini generale pe 

care elevii trebuie neapărat să le achiziţioneze. Ei trebuie să ştie să comunice, să se adapteze, să rezolve 

probleme şi să utilizeze tehnologiile informaţionale. 

Aceste competenţe se dobândesc în cadrul diverselor discipline ale planului de învăţământ, iar 

evaluarea lor necesită ca acest proces să se situeze într-o optică transversală. Activitatea evaluativă 

trebuie să se bazeze pe un model dinamic de învăţare/ cunoaştere a vieţii, în cadrul căruia noile 

cunoştinţe şi aptitudini necesare pentru a putea să se adapteze la evoluţia situaţiilor sunt achiziţionate în 

manieră continuă de-a lungul ciclului de viaţă.  

Cea mai importantă finalitate a evaluării și în general a oricărui act didactic, este aceea că 

procesul său trebuie să aibă ca rezultat atât dezvoltarea laturii cognitive, cât şi a laturii afective a 

elevului. Educaţia este privită ca o interacţiune între subiecţi, şi de aceea o evaluare care angajează 

deopotrivă valorile, atitudinile, viziunile personale ale evaluatorului respectiv evaluatului, este mai 

relevantă şi mai obiectivă decât o evaluare fără subiect, pur obiectivă, impersonală şi absolut neutră.  
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Este evident faptul că, dacă procesul de instruire are loc în acord cu stilul preferat de învăţare al 

elevului, atunci probabilitatea ca elevul să dezvolte competenţe într-un domeniu de interes va creşte. 

Evaluarea stilurilor de învăţare ale elevilor poate să reprezinte unul dintre primii paşi cu rol diagnostic, 

reglator şi formator pe care pedagogul modern trebuie să-l aplice şi să-l monitorizeze. Eficienţa învăţării 

este în relaţie directă cu  astfel de practici educaţionale. 

În cadrul instituționalizat, elevii vor achiziționa numeroase cunoștințe informaționale și își vor 

forma numeroase capacități, aptitudini, dar și numeroase atitudini, iar unii vor ajunge la performanțe 

extraordinare. Dar indiferent de cantitatea și calitatea acestora, elevii nu pot să înveţe la şcoală tot ceea 

ce ei vor avea nevoie să ştie în viaţa adultă. Ceea ce trebuie să înveţe aceştia sunt bazele indispensabile 

ale unei eficiente învăţări viitoare. Aceste baze sunt deopotrivă de natură cognitivă, afectivă şi 

motivaţională. Elevii trebuie să devină capabili să-şi organizeze şi să-şi ordoneze propria lor învăţare, să 

înveţe singuri sau în grup şi să surmonteze dificultăţile pe care le întâlnesc în cursul proceselor de 

învăţare. 

Învățământul traditional prevedea planuri de învăţământ şi programe şcolare care erau concepute 

ca un ansamblu de informaţii şi de tehnici de stăpânit şi acordau mai puţină importanţă, în cadrul fiecărei 

discipline achiziţiei de aptitudini susceptibile să fie utilizate în viaţa adultă. Învăţământul tradiţional 

acordă încă o importanţă scăzută achiziţiei de competenţe de ordin mai general, care să permită 

individului să rezolve probleme şi să aplice ideile şi cunoştinţele în diverse situaţii întâlnite în viaţă. 

Concepţiile moderne aruncă o nouă interpretare şi viziune asupra educaţiei, care trebuie să pună 

în evidenţă cunoştinţele şi competenţele elevilor din perspectiva achiziţiei noţiunilor şi a aptitudinilor cu 

caracter mai general care le vor folosi în viaţă. 

În predarea/învăţarea conţinuturilor învăţământului preuniversitar este din ce în ce mai prezentă 

tendinţa de organizare a acestora dintr-o perspectivă integrată. Predarea integrată a conţinuturilor are ca 

referinţă nu o disciplină de studiu, ci o tematică unitară, comună mai multor discipline.  

Predarea integrată se fundamentează pe două sisteme de referinţă: 

➢ unitatea ştiinţei  și 

➢ procesul de învăţare la copil. 

Ideea despre unitatea ştiinţei se bazează pe postulatul că universul însuşi prezintă o anumită 

unitate care impune o abordare globală. În concepţia unor specialişti, această viziune unificatoarea 

asupra ştiinţei se va solda cu un cod de legi şi teorii logice legate între ele, ce vor explica ansamblul 

fenomenelor. În virtutea celuilalt sistem de referinţă (particularităţile procesului de învăţare la copil) se 

consideră că cel puţin în fazele iniţiale, acesta are tendinţa naturală de a aborda realitatea într-un demers 

global asemănător (păstrând proporţiile, desigur) celui al omului de ştiinţă, fără să separe şi să includă 

cele constatate în domenii disparate (fizică, chimie, biologie etc.)  

Planul cadru este structurat pe şapte arii curriculare, iar fiecare dintre acestea exprimă intenţia 

evidentă de a găsi soluţii pentru integrarea conţinuturilor. Ariile curriculare, reprezintă, aşa cum se ştie, 

un grupaj de discipline care au în comun anumite obiective de formare. Între cele şapte arii curriculare 

există un echilibru dinamic. Raportul dintre ariile curriculare se modifică în funcţie de vârsta celor care 

învaţă şi de specificul ciclurilor curriculare . 
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La nivelul unor programe pentru învăţământul preuniversitar se operează cu „teme”, cu 

„orientări tematice” de fapt, care semnifică faptul că profesorul are o anumită libertate de a alege sau de 

a propune conţinuturi,remarcându-se flexibilitatea deosebită a acestui demers. 

O asemenea organizare a conţinuturilor, cu toate avantajele sale şi-a dovedit propriile dificultăţi 

şi limite, mai ales atunci când se doreşte aprofundarea învăţării pe teme sau domenii mai specializate : 

➢ dificultatea pregătirii cadrelor didactice care să predea într-o asemenea manieră. Sistemul de 

formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice din România este predominant axat pe predarea pe 

discipline, în funcţie de specializarea de pe diplomă de absolvire a facultăţii sau colegiului; 

➢ imposibilitatea aprofundării de către elevi a cunoaşterii ştiinţifice specializate;  

➢ lipsa de tradiţie pedagogică a integrării; 

➢ opoziţia latentă sau activă a cadrelor didactice privind tendinţele integratoare.  

În şcoala tradiţională, profesorul juca rolul de transmiţător al informaţiei către elevi, care doar o 

receptau şi o reproduceau cu prilejul verificărilor. În şcoala modernă, profesorul devine conducătorul 

unui proces simultan informativ şi formativ orientând şi sprijinind elevii să ajungă prin efort propriu la 

descoperirea cunoştinţelor, pe care urmează să le prelucreze şi să le integreze în structura lor cognitivă. 

 În funcţie de această optică, dar şi de implicaţiile globalizării asupra indivizilor ale problematicii 

lumii contemporane, profesorii din învăţământ îndeplinesc roluri noi, mai ample, prin care  să creeze 

activităţi (situaţii de învăţare) adecvate competenţelor proiectate ţinând seama desigur de natura 

subiectului lecţiei şi de particularităţile clasei sau ale grupei de elevi. Cu cât situaţiile de învăţare vor fi 

mai bine alese sau imaginate de profesor, cu atât mai interesantă şi mai eficace în planul învăţării va fi 

activitatea de instruire. 

  Un alt rol al profesorului modern ar fi acela de meditator în procesul cunoaşterii sau de consiliere 

alături de rolul tradiţional de transmiţător de informaţii (mai sus menţionat), la care nu se renunţă, dar a 

cărui pondere este vizibil în scădere, în cadrul învăţământului modern centrat pe competenţe. Acest rol 

este strâns legat de cel de dinainte, dar are o arie de răspândire mult mai largă, în sensul că relaţiile de 

colaborare între profesor şi elev se extind şi dincolo de lecţia propriu zisă. Astfel profesorul îi poate 

însoţi pe elevi la biblioteci, dar şi în călătoriile pe Internet, îi poate consilia în selectarea diverselor surse 

de informare ca şi în alcătuirea unor lucrări legate de disciplina ori adiacente acesteia. 

 Profesorul modern trebuie să se implice în activitatea didactică cu întreaga personalitate: 

motivaţii, aptitudini, nivel de competenţă, experienţă personală. Arta de a preda nu se reduce la 

transmiterea cunoştinţelor, ci presupune şi o anumită atitudine faţă de elevi, ca expresie a concepţiei 

pedagogice asumate şi a propriilor trăsături de personalitate. În cadrul activităţilor didactice se creează 

multiple raporturi interpersonale între participanţi, antrenaţi cu toţii într-un proces constant de 

influenţare reciprocă. Reuşita unui profesor depinde de multe ori de natura relaţiilor pe care le stabileşte 

cu elevii săi în cadrul acestei interacţiuni, aspect deosebit de important, deoarece multe dificultăţi de 

învăţare şi educare se datorează unor relaţii deficitare. Natura relaţiilor pe care profesorul le stabileşte cu 

elevii este determinată nu numai de stilul de abordare a activităţii şi de trăsăturile sale de personalitate, 

ci şi de trăsăturile individuale şi de grup ale elevilor. De aceea, profesorul trebuie să aibă abilitatea de a-

şi cunoaşte partenerii de activitate. Empatia profesorului nu înseamnă o cunoaştere de tip analitic, c i 
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capacitatea de a depune un efort imaginativ pentru a-l înţelege pe celălalt, sub aspectul potenţialului de 

care dispune, al atitudinilor şi sentimentelor sale, al semnificaţiei conduitei manifestate. Profesorul 

trebuie să adopte un stil democratic, caracterizat prin relaţii deschise bazate pe încredere reciprocă şi 

acceptare, reuşind astfel să colaboreze cu elevii într-o atmosferă armonioasă, lipsită de încordare. 

Predarea integrată cunoaşte o extensie relativ rapidă, în primul rând datorită faptului că răspunde 

unor preocupări privind natura ştiinţei. Cei mai serioşi paşi în predarea integrată s-au făcut în 

învăţământul preşcolar şi primar, dar şi în învăţământul gimnazial şi liceal. Predarea integrată se 

dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a ştiinţei cu societatea, cultura, tehnologia. 
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Strategii, procedee și metode didactice pentru elevii cu CES integrați în învățământ 

 
Profesor Anghel Maria Laura  

CSEI, Orasul Valenii de Munte 

 
,,Strategia este arta celui care conduce o forţă militară către victoria finală” 

Napoleon 

 
„... în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu (...) toate aceste 

roade sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în școli, minți mai agere 

sau mai încete? De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp, dar câștigăm satisfacție și respect...” 

(J. A. Comenius) 

Integrarea presupune recunoașterea și acceptarea diversității, a cerințelor educative speciale, 

observarea specificului fiecărui elev, respectiv adoptarea unei abordări diferențiate a 

procesului de educație și facilitarea accesului și participării active la actul instructiv-

educativ; atingerea normalizării nu va mai fi astfel doar un concept idealist ci o realitate. 

Cursul actului educațional fiind dat de strategiile, procedeele și metodele didactice adoptate în 

vederea atingerii obiectivelor propuse, se vede ca fiind impetuos necesar o înțelegere și studiere 

continuă a acestora. În dicționar, cuvântul “strategie” este definit ca fiind un mijloc sau un 

ansamblu de mijloace folosite pentru asigurarea victoriei sau “arta de a folosi toate 

mijloacele disponibile în vederea asigurării succesului într-o luptă, într-o activitate” (Marcu, F., 

Marele dicționar de neologisme). Pentru asigurarea victoriei pe “câmpul de luptă” al 

învățământului trebuie să existe o bună strategie didactică, potrivită fiecărui context, trebuie ca 

fiecare cadru didactic să fie un artist care combină metodele și procedeele didactice în așa fel 

încât fiecare act educațional să fie un 

succes pentru fiecare partener implicat în acest act: elev, părinte, profesor și alți specialiști. 

Cum strategia didactică este un concept larg, nu se poate limita la o singură dimensiune. 

Astfel, ea se poate construi pe mai multe paliere, în funcție de: 

➢ mediul de organizare a situațiilor de învățare; 

➢ forma de organizare a elevilor; 

➢ gradul de explicitare, respectiv dimensiunea conținuturilor transmise; 

➢ gradul de intervenție, implicare a cadrului didactic; 
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➢ coeziunea și gradul de legătură dintre secvențe. 

Strategia nu este așadar ceva singular, ci este construită, simultan, pe diferite direcții de acțiune. 

În strânsă legătură cu strategia, metodele didactice reprezintă “drumul” pe care profesorul îl alege 

pentru a atinge obiectivele educaționale propuse. În vârful unui munte poți ajunge pe mai multe căi, în 

cele din urmă, însă, ajungi în același loc, indiferent de calea aleasă. Asemănător, o informație – o 

valoare, un comportament, etc. – poate fi transmisă în felurite moduri, în final însă este aceeași 

informație. Contează mai mult capacitatea cadrului didactic de a alege metoda potrivită pentru fiecare 

situație de învățare, fiecare context și metoda bine adaptată cerințelor educaționale speciale ale elevilor. 

Metoda didactică este modalitatea de lucru abordată de cadrul didactic în activitățile instructiv-

educative pentru beneficiul elevilor, presupunînd o colaborare între profesor și elev. Ea se va folosi de 

anumite procedee, combinate și aplicate în funcție de nivelul și necesitățile, interesele elevilor. În 

acest fel, profesorul devine organizatorul procesului de predare-învățare- evaluare și jucând diferite 

roluri, de la îndrumător, ghid, animator, consilier etc. până la evaluator. 

Procedeul didactic reprezintă o secvență a metodei didactice, o operație concretă prin care metoda 

prinde viață, nu doar prin contur, ci și prin detalii. Într-o situație de învățare metoda apare ca o 

combinație de procedee, alese și îmbiate în așa fel încât să fie potrivite pentru situația dată. Astfel, o 

metodă poate lua diferite forme, în funcție de procedeele folosite, la fel cum putem picta imaginea unui 

tablou folosind diferite tehnici și nuanțe. Uneori, schimbările pot fi de așa natură încât o metodă să 

devină procedeu pentru o altă metodă și invers, un procedeu să devină o metodă în sine (de exemplu, 

demonstrația, ca metodă, poate devein procedeu în cazul metodei explicației). Exemplificând, putem 

alege folosirea metodei conversației în actul educativ, dar concret, conversația poate fi derulată pe 

mai multe căi, prin joc de rol sau pe baza exercițiului de tip 

întrebare-răspuns, prin continuare unui subiect cu început dat, etc. 

Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale metodele și procedeele didactice trebuie selectate cu o 

mare atenție, astfel încât să fie potrivite acestora. Metodele se pot clasifica în mai multe categorii, în 

funcție de diferiți parametrii, astfel pot fi: 

➢ metode clasice,tradiționale (expunerea, conversația, exercițiul etc.) sau moderne 

(problematizarea, modelarea, instruirea programată etc.); 

➢ metode verbale (bazate pe cuvânt) sau intuitive (bazate pe observarea directă a 

obiectelor sau fenomenelor); 

➢ metode de comunicare orală (povestirea, expunerea, explicația, descrierea, conversația 

euristică, brainstormingul etc.) sau metode bazate pe contactul cu realitatea 

(demonstrația, experimental etc.) 

➢ metode expozitive, pasive (accentual este pus pe memoria reproductivă și ascultarea 

pasivă) sau activ-participative (accentual este pus pe explorare și interacțiune); 

➢ metode individuale, în grupuri, frontale sau combinate; 

➢ metode de predare, de fixare sau de verificare; 
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➢ metode bazate pe învățarea prin receptare (expunerea, demonstrația), pe descoperirea 

dirijată (conversația euristică, studiul de caz etc.), pe descoperire propriu-zisă 

(observarea independent, rezolvarea de probleme, brainstormingul etc.) 

Metodele expozitive vor fi conturate de folosirea unui limbaj adecvat, de o prezentare clară, concisă, de 

sistematizarea ideilor și implicarea elevilor prin diferite metode și procedee intuitive și întrebări de 

control frecvente pentru a asigura înțelegerea. 

Exemple de metode și procedee didactice care pot fi folosite cu succes pentru elevii cu cerințe 

educaționale speciale: 

➢ povestirea însoțită de imagini; 

➢ conversația euristică; 

➢ jocul didactic, dramatizarea, jocul de rol, pentru dezvoltarea comunicării și 

participarea activă, implicată a elevilor, pentru socializarea acestora cu cei din jur; 

➢ demonstrația, pentru o înțelegere concretă, senzorială; 

➢ exercițiul, pentru consolidarea cunoștințelor; 

➢ metoda imitației; 

➢ metoda fonetică analitico-sintetică, prin trecere de la ușor la greu în învățarea cititi- 

scrisului. 

Metodele activ-participative sunt folosite tot mai des în ultimul timp, deoarece implică elevul la un 

nivel mult mai înalt și dezvoltă capacitatea acestuia de a avea încredere în sine, de a fi independent, de 

a se integra mai optim și de a avea o relaționare socială mai profundă, mai pozitivă. Exemple: 

➢ brainstormingul; 

➢ știu/vreau să știu/ am învățat; 

➢ interviul în trei etape; 

➢ turul galeriei; 

➢ masa rotundă; 

➢ linia valorilor; 

➢ rezumați/ lucrați în perechi/ comunicați; 

➢ explozia stelara; 

➢ diagrama Venn. 

Pentru optimizarea învățării în clasă la copiii cu cerințe educative speciale se poate folosi instruirea în 

cuplu, parteneriatul în predare, colaborarea în predare, folosirea sugestiei, învățarea asistată de 

calculator. 
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În cadrul strategiilor, procedeelor și metodelor folosite pentru elevii cu CES învățarea asistată de 

calculator este de actualitate și constituie un bun sprijin. Elevii se implică mai mult în  activitate, ajută 

la îmbogățirea experienței acestora și la creșterea atenției și, sub o gestiune bună a profesorului, aceasta 

poate favoriza progresul elevilor. 

Colaborarea în predare, poate, de asemenea, sprijini procesul educativ și dezvoltarea copilului cu 

cerințe educative speciale: temele vor fi abordate interdisciplinar, creându-se o experiență mai 

aproape de realitate, care nu mai este fragmentată excesiv. 

Diferențele dintre elevi pot fi folosite ca resursă pentru predare și învățare. Ei pot pune la comun 

cunoștințele și experiențele dobândite de fiecare. Aceștia se pot susține reciproc în domeniile în care 

excelează, putând fi îndrumători pentru cei care știu mai puțin. Atunci când un elev depășește o 

problemă, el poate fi încurajat să împărtășească experiența lui cu ceilalți colegi, aflați în situații 

asemănătoare. Capacitatea elevilor de a oferi suport emoțional trebuie recunoscută și este util să se 

creeze un context favorabil pentru ca aceștia să își poată exersa această capacitate și să lege prietenii. 

Fiecare elev cu cerințe educaționale speciale are anumite daruri, abilități, talente, pe care le poate 

împărtăși cu ceilalți colegi. 

Așadar, conștientizarea nevoii de integrare pentru elevii cu CES va determina implicarea fiecărui cadru 

didactic în vederea creării unei strategii bazate pe metode și procedee adaptate trebuințelor și 

particularităților acestora. 
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IMPORTANȚA LEDEARSHIP-ULUI ÎNTR-O ORGANIZAŢIE 

Prof.Înv.Preșc Ristache Andreea Maria 

Grădinița cu Program Prelungit Bucovăț 

Am ales această temă deoarece mi-a atras mult de tot atenţia pe parcursul cursului pe care l-am  

parcurs acest semestru şi anume Managementul Resurselor Umane. Sunt de părere că acest termen,care 

a parcurs de ceva timp în limbajul nostru a câştigat foarte mult teren în ceeace priveşte domeniul 

conducerii. 

Deşi nu este în mod specific definit în noile standarde, termenul are câteva sensuri larg acceptate, 

incluzând:abilitatea de a crea o viziune clară; capacitatea de a împărtăşi viziunea cu ceilalţi şi de a-i 

motiva să o urmeze; capacitatea de o oferi structura organizatorică, instrumentele şi informaţiile care 

permit celorlalţi să aibă success în urmărirea viziunii şi de a aborda riscurile şi conflictele care apar pe 

parcursul urmăririi respectivei viziuni. 

Leadership-ul este crucial deoarece sistemele de management au evoluat astfel încât joacă un rol 

din ce în ce mai important în structurile corporatiste.  

 La început sistemele de management erau utilizate pentru a controla scopurile şi pentru a se 

concentra asupra minimizării defectelor produselor şi în general asupra controlului produselor 

neconforme.   

În leadership se pune accentual pe acurateţea informaţiilor oferite, confidenţialitate, consilieri 

care trebuie să să consilieze angajaţii şi să le ofere ajutor în dezcoltarea acestora, şanse egale tuturor, 

autoperfecţionare, caracter integru. 

Trecerea de la responsabilitatea conducerii la "Leadership" și „angajament” este, probabil, cea 

mai semnificativă și de anvergură schimbare conținuta în noile standarde, cu toate că impactul real va 

depinde foarte mult de tipul şi nivelul de management existent în fiecare organizație. Pentru 

organizaţiile în care membrii cei mai importanți ai acesteia joacă în prezent un rol activ în cadrul 

sistemelor de management modificările vor fi pur și simplu o formalizare a ceea ce se întâmplă acum.  

Cu toate acestea, pentru acele organizații în care managementul la nivel de vârf a delegat 

majoritatea responsabilităţilor pentru sistemele de management către reprezentantul managementului, 

schimbările vor fi semnificativ mai mari. 

Renunţarea la toate trimiterile la rolul de "reprezentant al managementului", întărește dorința de 

a avea sisteme de management integrate în operațiunile de afaceri de rutină, mai degrabă decât de 

operare ca un sistem independent de sine stătător, cu propria structura de management dedicată. 

Dince în ce mai mult se pune accentul pe schimabrea în organizaţii prin implementarea 

leadership-ului şi mai ales prin ceea ce insemana acest termen cu toate beneficiile lui. 
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Schimbarea organizaţională nu este niciodată uşoară. Aceasta necesită un Leadership puternic 

care să direcţioneze grupurile şi echipele de lucru către aceleaşi ţinte, motivate şi inspirate.  

Acest tip de implicare necesita o îmbinare între păstrarea motivării indivizilor pentru noi ţinte şi 

recunoaşterea realizărilor acestora pentru ţintele atinse.    

Leadership se referă la viziune, valori şi relaţii împărtăşite.  Accentuarea Leadership-ului incontextul 

beneficiilor pentru afacere crează o direcţie clară şi instrumente pentru guvernarea întregii afaceri.  

Leadership-ul în cadrul sistemelor de management va recunoaşte riscurile şi va avea puterea de a 

influenţa acţiuni şi rezultate care pot contribui mai bine la sănătatea şi succesul general al companiei. 

Alinierea corectă a sistemelor de management cu obiectivele de afaceri permit Leadership-ului să ia 

deciziile corecte în cadrul unor probleme complexe. 

 

Câteva avantaje imediate vor fi: 

• concentrare pe procesele mai importante (“cu risc ridicat”) şi pe ieşirile acestora; 

• îmbunătăţirea înţelegerii, definirii şi integrării proceselor interdependente; 

• managementul sistematic  al planificării, implementării, verificării şi îmbunatăţirii proceselor şi a 

sistemelor de management ca întreg; 

• mai bună utilizare a resurselor şi creşterea răspunderii; 

• îndeplinirea mai coerentă a politicilor şi obiectivelor, precum şi obţinerea mai coerentă a 

rezultatelor intenţionate şi performanţei generale; 

• abordarea pe bază de proces având în cetrul atenţiei gândirea bazată pe risc; 

• creşterea satisfacţiei clientului prin îndeplinirea cerinţelor acestuia; 

• creşterea încrederii în organizaţie. 

În concluzie,consider că este o bună oportunitatea pentru orice organizaţie,din orice domeniu de 

activitate să înceapă să implementeze beneficiile ledearship-ului pentru a da drumul uşor schimbării şi 

mai ales de a face lucrurile să funcţioneze într-o direcţie clară şi bine definite, anume succesul şi 

dezvoltarea organizaţiei împreună,nu fiecare membru al organizaţiei separat.  

Nu exista îmbunătăţire fără schimbare. Vor fi necesare schimbări, pentru că aceste noi, diferite şi 

vaste abordări să fie aplicate. Dar în acelaşi timp va exista şi frică de schimbare şi o opoziţie însemnată. 
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Inteligența emoțională la copii 

Profesor Crișan Daniela-Elena 

Școala Gimnazială Ibănești.jud.Mureș 

 

  Inteligența emoțională desemnează o capacitate de control și autocontrol al stresului și emoțiilor 

negative,o meta-abilitate,care determină și influențează modul și eficiența cu care ne putem folosi 

celelalte capacități și abilități pe care le posedăm,inclusiv inteligența educațională. 

 Educația este un proces extrem de complex și de profund.Educația bazată pe inteligența 

emoțională pornește de la faptul că totalitatea acțiunilor noastre ne permite să creăm un echilibru mai 

sănătos în școală și în relațiile cu elevii.Acțiunile noastre trebuie să pună accent pe importanța 

sentimentelor și să ne ajute să ne ținem sub control emoțiile,în loc să acționăm impulsiv sau să ne lăsăm 

copleșiți de sentimente. 

 Capacitatea de a recunoaște și de a face față emoțiilor duce la performanțe mai mari la școală,în 

muncă și în relațiile interumane.Experiența a demonstrat însa că a fi deosebit de inteligent nu înseamna 

neapărat și a fi un bun leader, manager și, încet,încet, a prins contur conceptul 'inteligența emoțională', 

care îl implica pe cel de inteligență, dar îl și depășește prin complexitate. 

E deschisă deja calea unei psihologii care acordă un interes egal și inteligenței sentimentelor. 

Inteligența emoțională (EQ) presupune în primul rând conștientizare de sine, autodisciplina și empatie. 

Deși copilaria este extrem de importantă în punerea unor baze solide pentru dezvoltarea inteligenței 

emoționale, ea poate fi imbunătățită și cultivată inclusiv la vârsta adultă.    Sentimentele și emoțiile 

noastre constituie o valoroasă sursă de informatii,  ne ajută să luăm hotărâri și decizii.  Dacă suntem mai 

iscusiți în arta comunicării verbale, ne facem ințeleși mai ușor de ceilalți, îi facem să se simta importanți, 

ințelesi și să aiba încredere in noi. Sentimentele de empatie, compasiune, cooperare și iertare au 

potențialul de a ne uni ca specie, sentimentele ne unesc, iar convingerile ne despart. 

Inteligența emoționala ne armonizeaza cu mediul si cu noi insine. 

Daniel Goleman in cartea „Inteligența emoțională” subsumează rezultatele unor  cercetari care 

arata că dezvoltarea emoțională a elevilor este decisiva pentru succesul lor in viață, nu doar pentru 

rezultatele scolare.  Gardner, in teoria sa privind inteligențele multiple, rezerva un loc important acelor 

forme de inteligență care permit omului o adaptare superioară la mediul social mai apropiat sau mai 

depărtat lui. Astfel, el a introdus termenii de inteligenta interpersonală si intrapersonală. 

Inteligența interpersonală se referă la abilitatea de a-i ințelege pe ceilalți, de a cunoaște ceea ce-i 

motivează pe oameni, cum muncesc ei, cum poți coopera mai bine cu aceștia. De aceea Gardner 
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apreciază că cei mai buni profesori dispun in cel mai înalt grad  de această formă de inteligență. 

Termenul de „inteligență emoțională” a apărut pentru prima dată în S.U.A., în anul 1985, într-o lucrare a 

lui Wayne Leon Payne, care considera că inteligența emoțională este o abilitate. Ulterior, in alte studii 

din 1990-1993 s-a considerat că inteligența emoțională implica: * abilitatea de a percepe cat mai corect 

emoțiile și de a le exprima; * abilitatea de a accede sau genera sentimente atunci cand ele faciliteaza 

gândirea; 

In 1992, în urma unor studii, Reuven Bar-On, doctor la Universitatea din Tel Aviv, a 

stabilit componentele inteligenței emoționale grupate astfel:  -aspectul intrapersonal;-aspectul 

interpersonal; -adaptabilitatea;-controlul stresului;-dispoziția generală. 

          Steve Hein definește în 1996 inteligența emoțională astfel: 

       Să fii conștient de ceea ce simți tu si de ceea ce simt alții și să știi ce să faci legat de aceasta; 

       Să știi să deosebești ce-ți face bine si ce-ți face rău, și cum să treci de la rău la bine; 

       Să ai conștiința emoțională, sensibilitate și capacitate de conducere care să te ajute să maximizezi 

pe termen lung fericirea si supraviețuirea; 

       Inteligența emoțională este total diferită de inteligența academică.Ea este la fel de importantă 

pentru noi ca și inteligența academică,ea presupune dezvoltarea a tot ceea ce ține de ce și cum simțim și 

nu de ceea ce gîndim.Dacă inteligența academică ne oferă informații despre performanțele noastre în 

planul gândirii și al operațiilor sale,inteligența emoțională ne oferă informații legate de performanțele 

noastre din domeniul simțirii,al emoțiilor și sentimentelor noastre. 

      Inteligența emoțională este cea care ne ajută să ne cunoaștem și să ne exprimăm propriile trăiri și 

sentimente, să putem să le gestionăm în fața a diferite situații pe care viața ni le oferă, facilitându-ne 

adaptarea exterioară și echilibrul interior. 

      Gradul în care avem acces la cunoașterea și înțelegerea propriilor sentimente ne dă posibilitatea 

de a cunoaște și înțelege sentimentele persoanelor cu care relaționăm sau intrăm în contact, aceasta 

contribuind la stabilirea relațiilor noastre pozitive sau negative. Înțelegerea propriilor emoții și 

sentimente, cât și a celui/celor cu care venim în contact ne oferă un confort mult mai mare, ducând la 

înțelegere și armonie Construirea unor bune relații ne facilitează echilibrul în viață și ne ferește de 

tensiuni sau conflicte care ne pot destabiliza atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de 

vedere al performanțelor pe care dorim să le obținem în diferite domenii. Accesul și înțelegerea vieții 
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emoționale, dezvoltarea inteligenței emoționale pot conduce copilul sau adolescentul spre regăsirea unui 

simț al echilibrului, spre detensionarea conflictelor, spre înțelegerea a ceea ce se află în el, dar și în 

celălalt, spre reparearea unor relații proaste sau spre restabilirea unor relații cât mai potrivite și mai 

funcționale. 

      În procesul de învățare revărsarea este o premise obligatory pentru a atinge măiestria întro 

meserie,profesie sau artă.De aceea elevii trbuie ajutați să participle la lecții,nu numai cu mintea,ci și cu 

inima.Un rol foarte important în formarea copiilor îl au poveștile,povestirile,miturile,basmele și 

poeziile.Felul cum sunt povestite sau lecturate,analiza lor,duce la formarea unor sentimente.Copiii își 

aleg modele,învață să învingă obstacole.Povestirea unor fapte reale din trecut,sau actuale au un rol 

important în educarea inteligenței emoționale. 

     Să ne străduim ca prin munca de educație pe care le-o oferim elevilor și copiilor nostril,aceștia să 

ajungă oameni mature,fericiți,normali,realizați și împăcați cu ei înșiși și cu ceilalți. 
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Dezvoltarea abilității de rezolvare a problemelor și stimularea creativității prin îmbinarea 

metodelor didactice clasice cu cele moderne 

 

Anghel Maria Laura 

CSEI, Orașul Vălenii de munte 

 

Motto: „Spune-mi şi voi uita, ÎNVAŢĂ-MĂ ŞI VOI REŢINE, IMPLICĂ-MĂ ŞI VOI ÎNVĂŢA.” –

 Benjamin Franklin 

 

Educația incluzivă...o sintagmă enigmatică însă plină de profunde înțelesuri, o curiozitate care 

îndeamnă la cercetare și studiu amănunțit, un element semnificativ în învățământul românesc al zilelor 

noastre.  

 Educația incluzivă reprezintă o reformă în educație sau o nouă politică educațională în vederea 

facilitării participării copiilor cu cerințe educative speciale la procesul învățării și integrării sociale, și, 

prin urmare, nu trebuie percepută ca o acțiune de plasare a elevilor din școlile speciale în  școlile de 

masă. În zilele noastre  școala specială devine  o școală integratoare pentru copiii cu nevoi speciale 

asociate, denumită Centru pentru Educație Incluzivă. Cu alte cuvinte incluziunea presupune un proces 

complex, permanent de îmbunătățire a instituției școlare și adaptare curriculară pentru a susține 

participarea la procesul de învățământ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunități, respectând 

principiul asigurării șanselor egale la educație pentru toți membrii comunității. Educaţia pentru toţi la 

nivelul şcolilor  nu înseamnă doar integrarea copiilor cu CES în şcoală, ci presupune o altă abordare a 

pedagogiei şcolare, abordarea incluzivă sau curriculară, care surprinde şi valorizează în esenţa ei două 

concepte de bază: unicitatea şi diversitatea. Astfel, se porneşte de la faptul că fiecare copil are valoare şi 

este unic şi că fiecare copil poate învăţa. Educaţia incluzivă dezvoltă politici, practici şi o cultură a 

incluziunii. Acestea se referă la a identifica şi a da un răspuns adecvat cerinţelor educative speciale ale 

copiilor, la fel şi situaţiilor de risc în dezvoltarea lor.  

  Educaţia incluzivă nu înseamnă desfiinţarea şcolilor speciale (deşi anumite viziuni, orientări 

exclusiviste declară aceasta) ci asigurarea unor şcoli cât mai adecvate şi apropiate de mediul de 

dezvoltare al copiilor cu care lucrează. Fiecare şcoală specială aspiră să devină mai puţin segregativă 

dacă dezvoltă o politică de acces pentru toţi copiii, este flexibilă, oferă servicii comunităţii şi creează 

copiilor un mediu cald şi situaţii de viaţă cât mai normale, nu speciale. Educaţia incluzivă recunoaşte şi 

răspunde la diversitatea nevoilor şi abilităţilor copiilor. Diferenţele individuale de dezvoltare, 

particularităţile personale, stilurile de învăţare, devin resurse şi nu piedici în adaptare şi integrare.  

 Educaţia incluzivă în şcoală presupune o folosire adecvată a resurselor umane, materiale şi 

metodologice, în favoarea tuturor copiilor, în aşa fel încât fiecare „actor” din procesul educaţional să 

înveţe şi să se dezvolte.  Educaţia incluzivă presupune parteneriatul educaţional în care profesorii, copiii, 
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părinţii şi alte persoane din comunitate participă împreună la proiectarea, derularea şi evaluarea 

programelor educative. Lucrul în echipă presupune anumite condiții de desfășurare și anumite abilități, 

competențe din partea membrilor, un program de lucru și o planificare prealabilă.  

                 Trecerea de la un sistem segregaționist de învățământ la unul comprehensiv nu se poate face 

fără un plan și o strategie care să pregătească terenul și să asigure premisele pentru o schimbare reușită. 

Astfel, este nevoie de schimbări profunde la nivel organizatoric, structural, adaptarea intervenției 

psihopedagogice, schimbări curriculare, selectarea metodelor utilizate, adoptarea unor proceduri de 

evaluare clare și precise. Strategiile educației incluzive valorifică atât metodologia din educația modernă 

cât și ansamblul de metode, procedee tradiționale prin adaptarea lor la nevoile și cerințele copiilor. 

Strategiile incluzive de educație implică metode și tehnici ce pun accentul pe relațiile dintre copii și 

relația profesorului cu copiii în actul învățării. Totodată, au rolul de a-i învăța pe copii să se ajute 

reciproc și să colaboreze în activitățile comune, pregătindu-i astfel pentru diversitatea relațiilor umane. 

În fiecare caz trebuie folosit potențialul de adaptabilitate al copilului, deprinderile, caracteristicile 

psihologice și morfofuncționale. De asemenea, metodele folosite în procesul educațional trebuie să 

creeze cadrul propice succesului, indiferent de proporția în care acesta se instalează. Copilul trebuie să 

conștientizeze progresul, pentru că acesta devine cel mai puternic stimulent pentru activitatea de învățare 

ulterioară. 

Activitatea instructiv-educativă se realizează în baza unor obiective, se desfășoară  cu ajutorul 

unor metode și procedee, utilizând o serie de mijloace și instrumente didactice, iar rezultatele se verifică 

și se evaluează prin intermediul unor anumite strategii specifice. Dintre toate acestea, în realizarea 

finalităților educaționale, un rol important îl au metodele.  

Termenul metodă provine din cuvântul grecesc ,,methodos’’, care înseamnă ,,drum spre’’. 

Metodele de învățământ sunt definite ca fiind ,,modalități de acțiune cu ajutorul cărora, elevii, în mod 

independent sau sub îndrumarea profesorului, își însușesc cunoștințe, își formează priceperi și 

deprinderi, își dezvoltă aptitudini, atitudini, concepția despre lume și                 viață.’’ ( Ionescu M., 

Radu I., p.126). Metodele de învățământ se clafică în funcție de diferite criterii, iar printre aceste criterii 

se află și criteriul istoric care împarte metodele în metode clasice (tradiționale) precum: expunerea, 

conversația, exercițiul etc., dar și metode moderne (alternative): studiul de caz, algoritmizarea, 

modelarea, metode de simulare (jocurile, învățarea pe simulator), învățarea prin descoperire, 

problematizarea etc. Faptul că elevii prezintă anumite particularități psihoindividuale impune utilizarea 

cât mai variată a metodelor de predare-învățare, mai precis îmbinarea metodelor în procesul instructiv 

educativ pentru ca elevii nu doar să-și însușească cunoștințe, ci să-și formeze și anumite priceperi, 

deprinderi, aptitudini, atitudini. 

Propun o activitate care să contribuie la dezvoltarea abilității de rezolvare a problemelor și 

stimularea creativității. Activitatea se numește ,,Ce se întâmplă dacă...?’’. Copiilor le sunt adresate 

întrebări precum: Ce se întâmplă dacă ușa este descuiată?, Ce se întâmplă dacă vorbești cu o persoană 

străină?, Ce se întâmplă dacă rămâi fără cerneală în stilou?, Ce se întâmplă dacă mănânci ciocolată?, Ce 

se întâmplă dacă te rătăcești în magazin? (plâng, o strig pe mama, merg și spun unei persoane că m-am 
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rătăcit, mă ascund, fug), Ce poți face dacă te-ai murdărit pe mână? (mă spăl, o strig pe mama, mă 

murdăresc și pe cealaltă mână, mă șterg, plâng), Ce se întâmplă cu laptele dacă îl lăsăm în afara 

frigiderului? (se strică, se face iaurt, crește și face ce vrea) etc. 

Metodele folosite pentru desfășurarea activității sunt: problematizarea, brainstorming-ul, conversația și  

exercițiul. 

Activitatea se desfășoară etapizat, după cum urmează: 

• pasul numărul 1: Ce simt? pentru început copiii vor identifica emoțiile pe care le-ar putea simți 

în situația subliniată din cadrul întrebării. Aceștia vor numi emoțiile, deoarece acesta ajută la 

păstrarea echilibrului, făcându-i să gândească limpede, cântărind variantele fără a se bloca. 

• pasul numărul 2: Care este problema? În această etapă se definește  problema cât mai detaliat, 

deoarece îi ajută pe aceștia  să aibă o imagine clară a situației. 

• pasul numărul 3: Care sunt soluțiile? Profesorul le cere elevilor să vină în această etapă cu cât 

mai multe soluții, fără a le evalua în această etapă și fiindu-le  încurajată creativitatea. 

• pasul numărul 4: Ce s-ar întâmpla dacă...? În această etapă va avea loc evaluarea fiecărei soluții, 

se cântăresc consecințele, punctele slabe și punctele forte. 

• pasul numărul 5: Care variantă este potrivită? Copiii sunt încurajați să experimenteze soluțiile și 

vor vedea care funcționează, astfel se încurajează perseverența și dorința de a rezolva problema. 

Am ales metoda exercițiului, deoarece astfel se poate însuși mai bine o abilitate, formând o gândire 

productivă, oferind posibilitatea analizei diverselor soluții de rezolvare a problemelor, activând simțul 

critic și autocritic. Metoda exercițiului nu contribuie numai la formarea priceperilor și deprinderilor de 

lucru, ci contribuie substanțial la dezvoltarea unui raționament flexibil și operant. De asemenea, metoda 

conversației favorizează perfecționarea relației profesor-elev, ajutându-i totodată  pe elevi să se exprime 

și să se clarifice concluziile activității. Metoda brainstroming-ului a fost aleasă deoarece este o metodă 

potrivită pentru a îndemna în a gândi diverse soluții la diferite probleme și a nu se bloca pe soluția 

corectă, stimulând totodată și creativitatea. Este cea mai potrivită pentru găsirea de soluții și ulterior 

pentru alegerea celei mai potrivite  pentru rezolvarea problemei. De asemenea, utilizând metoda 

problematizării, se activează intens mecanismele cognitive ale elevilor, dezvoltând abilități de cooperare 

și stimulând creativitatea.  În cadrul acestei activități s-au folosit diverse metode didactice care s-au 

completat una pe cealaltă  pentru a face posibilă realizarea scopului propus. Este necesară îmbinarea 

metodelor clasice cu cele moderne, pentru ca elevii să se implice și să participe activ în cadrul 

activităților desfășurate și să-și formeze capacități de emitere a opiniilor și aprecieri asupra fenomenelor 

studiate. În acest mod, elevilor le va fi dezvoltată o gândire circumscrisă abilităților cognitive de tip 

superior, gândirea critică. Totodată, prin activizarea permanentă, prin aprecierea și încurajarea  elevilor 

în timpul desfășurării activității și prin dezvoltarea capacității de autoevaluare, le-am asigurat și un 

suport afectiv în procesul cunoașterii și al învățării.  
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Consider că trebuie să acordăm o atenție deosebită  dezvoltării cunoștințelor, aptitudinilor, 

deprinderilor și abilităților elevilor, respectând particularitățile psihoindividuale ale fiecărui elev și 

utilizând în cadrul procesului instructiv-educativ o varietate de metode didactice, îmbinând metodele 

clasice (tradiționale) cu cele moderne (alternative) care să ajute la motivarea elevilor și la implicarea lor 

în cadrul activităților propuse de către cadrele didactice. 
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 Registrele limbajului în romanele Refugii și Drumul cenușii 

 

Prof. Catargiu Mihaela 

Liceul Tehnologic Anghel Saligny Ploiești 

 

Metoda naratologică adoptată de Augusin Buzura în majoritatea romanelor sale nu este una 

simplă, ci el îmbină cele două forme ale diegezei şi anume viziunea homodiegetică cu cea 

heterodiegetică, cele două închegându-se în substanţa epică. 

 Predominantă este vocea narativă actorială, ea se face auzită prin monologuri interioare, prin 

scrisori ce se întind pe pagini întregi (scrisorile lui Iustin Olaru), prin meditaţii ( Drumul cenuşii 

pg.275-276), dar care pe alocuri este întreruptă de intervenţia vocii auctoriale, a naratorului 

omniscient, care intervine fie pentru a putea introduce o nouă secvenţă temporală, fie pentru a face 

comentarii şi completări, fie pentru a face trecerea către o altă linie conflictuală. Proza lui Augustin 

Buzura pare a îngloba în adâncurile ei doi naratori, ce îşi predau unul altuia cuvântul, când 

naraţiunea este a persoana a III-a, având un narator creditabil, omniscient, când vocea naratologică 

aparţine unuia dintre personaje, existând astfel mai multe voci ale personajelor-narator. Uneori 

vocea naratorului intervine pentru a întări spusele unuia dintre personaje, în felul acesta, 

subiectivitatea personajului este susţinută de narator, ajutând, aşadar, la întărirea  ideii de 

autenticitate a faptelor relatate. 

 Acest tip de naraţiune, când subiectivă, când obiectivă pe alocuri, este greu de urmărit de 

către un cititor care nu este puternic ancorat în lectură pentru că îl dezorientează şi nu mai ştie când 

se produce schimbul de voci naratologice, sau care personajel-narator vorbește. În timp ce naratorul 

omniscient, nedramatizat ştie totul despre personaje şi este creditabil datorită neimplicării lui ca 

actant direct în derularea faptelor şi are o viziune impersonală, naratorul-personaj, dramatizat nu 

este creditabil deoarece viziunea sa asupra lucrurilor este una subiectivă, distorsionată datorită 

propriei puteri de înţelegere şi receptare a faptelor, iar percepţia externă/internă asupra 

lucrurilor/personajelor este limitată. 

 Jaap Lintvelt face distincţia între trei tipuri de perspectivă narativă, ghidându-se după centrul 

de orientare a cititorului. Astfel, tipul narativ auctorial aparţine perspectivei narative a unui narator- 

actor, iar tipul narativ neutru aparţine perspectivei narative a unei camere de filmat.4  

Prezentul internării Ioanei Olaru este posterior prezentului evenimentelor narate, care ar 

trebui să fie de fapt trecutul evenimentelor narate. Trădarea soţului, relaţia cu Anton şi cu Sabin, 

prietenia cu Victoria Oprea, accidentul de la Corbeanca sunt anterioare internării ei, dar iluzia de 

prezent este creată de monologul interior prin care acestea sunt introduse în scenă, dar şi de 

intervenţia naratorului omniscient. „Prima imagine: umbra gratiilor proiectată pe tavanul galben-

 
4 Lintvelt Jaap, Încercare de tipologie narativă. Punctul de vedere, Editura Univers, Bucureşti, 1994, pg., 52. 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN  ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

 

232 

 

murdar de lumina blândă a dimineţii. […] Conştientă că nu mai este singură, îşi concentrează atenţia 

asupra zgomotelor din jur.”( Refugii, pg., 7) 

În acest fragment cu care romanul Refugii debutează se aude vocea naratorului omniscient, 

care aranjează cadrul pentru a introduce în scenă personajele. Intervenţiile personajelor sunt marcate 

de ghilimele şi de verbe dicendi:  “Dumnezeule, cum n-am văzut asta până acum ?” exclamă uluită 

şi, înţelegând că această şansă este pierdută, se întoarse încet, resemnată spre ei, insă nu înainte de a-

şi fi şters lacrimile.” (Refugii, pg., 54) 

Augustin Buzura optează atât pentru stilul direct, cât şi pentru cel indirect liber. Discursul 

direct este însoţit de un verb de comunicare ( a afirma, a declara, a întreba, a replica, a striga, a vesti, 

a zice) acesta precedând discursul direct sau fiind inserat în el, cu marcarea precisă prin virgule şi 

linii de dialog:5 “Ăsta-i ghinionul meu, şi el datează cam de o săptămână înainte de a mă naşte, zise 

ea tristă. Unde mi-ar conveni să merg nu există trenuri şi nici măcar drumuri.”(Drumul cenuşii, pg., 

84) 

O altă metodă de expunere naratologcă este monologul interior care poate fi definit ca o 

formă de discurs direct, pe care un personaj şi-l adresează lui însuşi.6Adrian Coman, ziaristul din 

Drumul cenuşii face o analiză a propriilor gânduri într-un dialog mut cu el însuşi:“Încerc drumul 

invers: vorbind despre feţele nopţii, descriind întunericul până-n cele mai mici detalii; 

concentrându-mă asupra lui, mă iluzionez că va slăbi forţa ce mă apasă, că astfel voi reuşi să respire 

cu mai multă uşurinţă.”( Drumul cenuşii, pg.,275) Derularea gândurilor este haotică, fluxul 

conştiinţei reuneşte imagini, trăiri, amintiri toate amalgamate într-un segment temporal determinat. 

Lui Nicolae Manolescu, acest tip de scriitură îi lasă impresia că romanele sunt scrise pe 

măsură ce se desfăşoară acţiunea, că par a fi spovedanii. Temporalitatea este subiectivă, este trăită în 

loc să fie un simplu cadru.7 Timpul este subiectiv, interior, fluxul conştiinţei, senzatia. Incoştientul, 

particularul triumfă, iar aceste coordonate abundă nu numai în romanele lui Augustin Buzura, ci şi 

în cele ale lui Dostoevski, ale Virginiei Woolf (To the lighthouse), ale lui Proust ( În căutarea 

timpului pierdut).8 Cronologia romanului urmează, la suprafată, cronologia revenirii Ioanei Olaru la 

starea de luciditate. Ritmul naraţiunii este dat de succesiunea de  recuperări anevoioase, învălmăşite, 

cu neapăratele întoarceri în timp, repetiţii, obsesii, gânduri care stăruie. Corpusul romanului este 

alcătuit în mare parte dintr-un şir de monologuri interioare întretăiate de alt şir de monologuri sub 

forma unor scrisori (confesiunile lui Iustin) şi de notaţii directe: aspecte din viaţa clinicii.9   

Atât Refugii, cât şi Drumul cenuşii au structura unor naraţiuni-colaj, în care secvenţele 

temporale evocate sunt unite, sudate într-un întreg căruia i se pot observa părţile componente. 

Fiecare moment evocat are în componenţă un element ce anticipează sau are legătură cu următoarea 

 
5 Duda Gabriela, Analiza textului literar, Editura Humanitas Educational, Bucureşti, 2000, pg., 98. 
6 Idem pg., 102. 
7 Manolescu Nicolae, Arca lui Noe, Editura 100+1 Gramar, Bucureşti, 2005, pg.,28. 
8 Idem, pg., 37. 
9 Simion Eugen, Scriitori români de azi, vol. IV, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1989, pg., 235. 
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secvenţă temporală. Curiozitatea şi insistenţa Anei Maria ( Drumul Cenuşii) pentru casetele lui 

Adrian Coman, pe care erau înregistrate convorbirile cu Sabin, se vor dovedi, spre final, motivate, 

deoarece Ana Maria nu era nimeni alta decât Ioana Olaru. 

In Absenţii, Augustin Buzura nu foloseşte fluxul conştiinţei, ci un cod textual elevat, 

caracterizat de cursivitatea enunţurilor sintactice şi inteligibilitatea ideaţională, un limbaj condus  de 

normele limbii literare şi de funcţiile limbajului artistic, intervenite în procesul comunicării.10 

La fel ca şi în Refugii şi Drumul cenuşii, Augustin Buzura a construit relatarea doctorului 

Mihai Bogdan din Absenţii pe un monolog interior, organizat pe două structuri lingvistice: limbajul 

naratorului şi vorbirea individuală a celorlalte personaje. Mihai Bogdan este nemulţumit de propria 

muncă, de condiţiile în care trăieşte, de neputinţa de a face ceva când munca lui este însuşită de 

directorul institutului, el rememorează existenţa prezentă şi pe cea trăită. Verbalizarea interioară 

reliefează psihismul personajului şi structura lui de caracter, dezvăluie reflecţii profunde despre 

viată, realizare profesională şi dezlănţuie o forţă de observaţie de o izbitoare originalitate ce 

conturează statutul ontologic al fiinţei umane.11 

Solilocurile, dialogurile cu ele însele, dar şi cu ceilalţi relevă drame interioare, majoritatea 

sunt intelectuali închişi într-o societate îndoctrinată, sufocată de socialism, care îi sufocă şi le 

ştirbeşte libetatea. Toate aceste aspecte sunt prezentate cititorului într-un limbaj despre care Eugen 

Simion spune că este “greoi, viguros, grav”. Cornel Ungureanu afirma: “Stilul Buzura înseamnă 

drum liber în cotidianul tuturor întrebărilor, interes pentru problemele momentului-cele mai fierbinţi 

cu putinţă-ton tăios, şefi caricaturizaţi şi subalterni trataţi în manieră pamfletară.”12Augustin Buzura 

este iubitor al stilului anticalofil, el nefiind preocupat de frumuseţea frazei, de sonoritatea plăcută, ci 

de adevărul care stă în cuvinte. Substanţa, materia epică a romanelor lui Buzura nu este prelucrată 

de un rafinat, ci ca şi Breban este un “barbar”, pentru el contează adevarurile mari, nu distincţia 

rostirii, eleganţa frazei, sonoritatea cuvintelor.13  

Ion Simuţ, preluând modelul lui Gaëtan Picon în legătură cu Sartre, îl numeşte pe Augustin 

Buzura scriitor fără stil, în sensul că în pagina lui nu se aglomerează strălucitoare truvaiuri stilistice 

iar fraza lui este grea, întortocheată şi cu o mişcare înceată.14 Puterea de pătrundere în proza lui 

Augustin Buzura stă în forţa ideilor şi a meditaţiei, lucru care îi consolidează şi popularitatea. 

Eugen Simion spune că privirea lui Buzura este gravă, iar judecata îi este aspră. „Fraza nu are 

fluenţă, pagina e cenuşie, însă orice rând respiră bunăcredinţă, capacitatea de speculaţie şi hotărârea 

neclintită de a ajunge la esenţă”. 15  Buzura nu manifestă o preocupare specială pentru tehnica 

 
10 Bălu Ion, Augustin Buzura, arhitectura limbajului, Axioma, 2004, (I), pg., 3. 
11 Ibidem. 
12 Ungureanu Cornel, Proza românească de azi, Vol. I, Editura Cartea Românească, Bucureşti 1985, pg., 529. 
13 Idem, pg., 530. 
14 Idem, pg, 22. 
15 Simion Eugen, Scriitori români de azi, Vol. IV, Editura Cartea Românească, Bucureşti 1989, pg., 235-236. 
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romanescă, el consideră că esenţială este dezvăluirea adevărului despre condiţia omului prin 

mijloacele care convin artistului.16 

În plan lingvistic, Augustin Buzura păstrează în mare parte ordinea cuvintelor în propoziţie: 

subiect, atribut, predicat, complement, apoi aşezarea propoziţiilor în frază, toate sub influenţa 

funcţiilor limbajului dintre care predomină funcţia emotivă/expresivă şi cea poetică/estetică sau 

literară. Funcţia expresivă pune în evidenţă atitudinea vorbitorului faţă de conţinutul mesajului. 

Participarea afectivă a vorbitorului poate fi marcată şi prin elemente formale: persoana întâi 

pronominal şi/sau verbală intonaţia exclamativă, lungirea emfatică a sunetelor (vocale şi 

consoane):17„Dacă aţi şti cât detest întrebările!”( Refugii, pg., 39), „Ce ai? Ţi s-a întâmplat ceva? Nu 

te simţi bine?” bănuiam nelipsitul „ Ce ai vrea să am?”(Drumul cenuşii, pg.,57) 

Prima precizare care se face în cazul funcţiei poetice este aceea că ea nu este actualizată 

numai la nivelul limbajului artistic. Frazele care au in componenţa lor grupuri nominale si verbale 

din abundenţa marchează in plan lingvistic momentele de meditaţie profundă, de pierdere in timpul 

subiectiv, de relaxare, detaşare faţa de sine şi de situaţii. 

Ancorarea in timp şi spaţiu se face cu ajutorul deicticelor temporale şi spaţiale, iar precizarea 

vorbitorilor, cu ajutorul deicticelor personale.  

 O analiză pragmatică ar surprinde într-un context comunicativ, efectul vorbiri asupra situaţiei 

de comunicare. Această perspectivă de abordare a limbajului conduce la o mai bună decodare a 

mesajului dintre cele două instanţe ale comunicării: emiţătorul şi receptorul, mesaj care nu este 

întotdeauna exprimat în mod direct, ci sugerat, el fiind decodat de participanţii la comunicare.  
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16 Idem, pg., 228. 
17 Idem, pg., 18. 
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ROLUL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE CONTINUE ÎN ACTUL EDUCAȚIONAL 

                                                                           

                                                                                         Prof. înv. primar Pascu Viorica Letiția 

                                                                                                Școala Gimnazială Nr. 1 Dăbuleni 

 

Pornind de la ideea ca un bun pedagog, pe lângă stăpânirea conţinutului disciplinei pe care o 

predă şi a tehnicilor de lucru specifice profesiei didactice are nevoie şi de o cultură generală bogată, care 

să-i ofere posibilităţi de intervenţie educativă  adecvată în situaţii diverse,  aceasta realizându-se prin 

formarea si perfectionarea competentelor didactice. 

Orice încercare de perfecţionare a activităţilor şcolare trebuie să pornească de la cunoaşterea 

culturii şcolii aşa cum se manifestă ea la nivelul managerilor, al profesorilor şi al elevilor.Cultura 

organizaţională este ca personalitatea unui om: se construieşte greu, se schimbă şi mai greu. Oamenii ce 

compun o cultura puternică nu au nevoie de îndemnuri suplimentare, accepta deja necondiţionat 

“regulile jocului” , iar organizaţia reuşeşte să formeze un anumit tip de angajat. Şcoala trăieşte din 

iniţiativele, din colaborarea şi din răspunderea colectivă a tuturor participanţilor la viaţa școlară. 

Formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se realizează printr-un 

sistem de instituţii, organizaţii şi structuri ale acestora, între care se stabilesc relaţii ierarhice şi relaţii 

funcţionale menite să asigure coerenţa, compatibilitatea şi respectarea standardelor de calitate în 

proiectarea, realizarea şi evaluarea programelor de formare continuă la nivel naţional. 

Principalele forme de organizare a formării continue/perfecţionării personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar sunt: 

(1) a)activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau 

pe grupe de unităţi, respectiv comisii metodice, catedre şi cercuri pedagogice; 

b) sesiunile metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane şi schimburi de experienţă pe probleme de 

specialitate şi psihopedagogice; 

c) stagiile periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei; 

d) cursurile organizate de societăţi ştiinţifice şi alte organizaţii profesionale ale personalului didactic; 

e) cursurile de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice; 

f) stagii/programe realizate prin activități de mentorat pentru dezvoltarea profesională; 

g) cursurile de pregătire şi examenele pentru obţinerea definitivării în învăţământ sau a gradelor 

didactice; 
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h) cursurile de pregătire şi perfecţionare pentru personalul de conducere, de îndrumare şi de control, 

potrivit unor programe specifice; 

i) bursele de perfecţionare şi stagiile de studiu şi documentare, realizate în ţară şi în străinătate; 

j)  cursurile postuniversitare de specializare; 

k) studiile universitare de masterat; 

l) studiile universitare de doctorat. 

      (2) Programele de conversie profesională intră în atribuţiile instituţiilor de învăţământ superior şi se 

desfăşoară în baza unor norme metodologice specifice. 

 (3) Evaluarea şi validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic prin diferite programe şi 

forme de organizare a formării continue/perfecţionării se efectuează prin sistemul de recunoaştere, 

echivalare şi acumulare a creditelor profesionale transferabile.   

 Vizibil, societatea se schimbă şi, odata cu ea , şi sistemele de educaţie. Aşa se explică faptul că în 

aproape toate ţările lumii au avut şi au loc reforme în domeniul educaţiei şi învăţământului. Într-o 

societate aflată în permanentă schimbare, fiecare dintre noi, mai ales dascălii, ne confruntăm cu nevoia 

de a dobândi noi competenţe, de a ne reînnoi bagajul de cunoştinţe şi abilităţi, prin participarea la 

programele de perfecţionare profesională continuă. Atunci cand parcurgi un program de formare care 

este adecvat profesiei tale, si-ți folosește în activitatea pe care o desfășori cu elevii, găsești mereu ceva 

de făcut.  

         Fiecare profesor, din orice specializare se angajează astfel într-un proces de formare care îi va 

dezvolta cariera periodic până la finalul acesteia, îi va îmbogăți experiența și de a-i ușura munca, prin 

aplicarea noilor metode de abordare a disciplinelor curriculare.        

Formarea continuă, indiferent dacă se desfăşoară prin auto-formare sau prin participarea la 

programe de formare, este cea care dă posibilitatea cadrului didactic să dobândească cunoştinţe noi în 

specialitate, în metodică şi pedagogie, să deprindă abilităţi. Colectivul didactic poate acorda sprijin într-

un mod eficient, dacă este format. În toate întâlnirile cadrelor didactice, prin activităţi metodice, 

conferinţe, programe de formare se urmăreşte dezvoltarea individuală şi profesională (prin 

achiziţionarea de noi competenţe), sporirea calităţii sistemului educaţional, cunoaşterea ambianţei 

sociale, dezvoltarea muncii în echipă, depăşirea tuturor dificultăţilor inerente unei societăţi în tranziţie. 

De multe ori, dupa parcurgerea unui program de formare, rămâi plăcut surprins de importanța 

informațiilor, de maniera prezentării și transmiterii acestora. Și nu numai atât, ( în condițiile în care 

educabilii noștri sunt tot mai energici, beneficiază de multe surse  informative, sunt mult mai receptivi și 

curioși), ”înveți”, la rândul tău,cum să le captezi elevilor atenţia şi să le-o menţii pe tot parcursul 
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lecţiilor,  să predai accesibil şi convingător noile cunoştinţe, să creezi situaţii de învăţare adecvate, să 

dirijezi învăţarea şi să obţii feed back, ori de câte ori este nevoie, să evaluezi prin metode variate. 

Parcurgerea modulelor de formare susțin calitatea noastră a cadrelor didactice ca modele de 

persoane educate, exemplificând virtuţile pe care ne străduim să le inspirăm elevilor-curiozitate, 

toleranţă, onestitate, cinste, respect faţă de diversitate şi aprecierea diferenţelor culturale - şi capacităţile 

care sunt necesare pentru dezvoltarea intelectuală. Astfel, străduindu-se să-şi îmbunătăţească stilul de 

predare,( în urma perfecționării, formării și dezvoltării profesionale) profesorii, îşi examinează critic 

activitatea proprie, se străduiesc să-şi aprofundeze cunoaşterea, să-şi îndrepte judecăţile şi să-şi adapteze 

predarea la noile descoperiri, idei, teorii.  

Analizând programele de formare şi dezvoltare profesională din diverse sisteme de învăţământ, 

putem formula concluzia că demersurile formative eficiente sunt cele care se bazează pe cunoştinţe 

ample despre complexitatea activităţii de predare-învăţare-evaluare, oferă provocări intelectuale, 

urmează un model al profesiei, formează profesionişti şi manifestă respect faţă de cadrele didactice ca 

profesionişti, acordă timp suficient, ocazii şi suport cadrelor didactice, cu scopul de a-i determina să-şi 

formeze noi competenţe şi să le integreze în propriile achiziţii profesionale.  
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PREDAREA ONLINE DE LA PROVOCARE LA PERFECȚIONARE 

 Prună Nicoleta Daniela   

Profesor psihopedagogie specială  – Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1, Ploiești 

 

,,După cum vor fi vorbele pe care le vei spune, tot aşa vor fi şi acelea pe care le vei auzi.”   

 Homer 

         Profesorul reprezintă un deschizător de drumuri pentru clasa de elevi pe care o îndrumă. 

Acesta  trebuie să stabilească relaţii de cooperare cu elevul, părinţii şi alţi factori interesaţi ai societăţii, 

raportându-se la cei pe care-i educă. Trebuie să fie conştient că nu educă numai la catedră sau în clasă, ci 

prin fiecare contact relaţional cu copiii şi părinţii, desfăşurând o muncă de creştere şi dezvoltare, de 

direcţionare şi conducere.  

Suspendarea cursurilor survenită în martie din cauza Covid-19 ne-a pus în fața unei situații fără 

precedent, să ne organizăm în condiții extraordinare să susținem orele eminamente online.  

Au fost multe aspecte care au fost scose la iveală pe care a trebuit să le gestionăm în situație de criză: 

infrastructură pentru predare online, pregătirea digitală a cadrelor didactice, sprijinul instituțiilor cu 

autoritate în educație, situația elevilor/elevelor și a familiilor acestora, implicarea părinților în actul 

didactic, și altele. Contextul pandemiei continuă să ne aducă noi provocări și pentru acest an școlar. 

Ținând cont de faptul că elevii de azi vor fi cetățeni activi până în 2070, iar parcursul lor școlar și 

profesional poate fi influențat de capacitatea lor de a utiliza tehnologia autonom, trebuie să facem 

eforturi pentru a duce la cele mai înalte standarde aceste competențe. 

Mulți ar spune că educația formală ar trebui să pregătească elevii/elevele să participe pe deplin la noua 

economie globală caracterizată de idei noi, schimbări culturale, sisteme care evoluează rapid. Toate 

acestea solicită oamenilor să fie abili în utilizarea și sintetizarea unei cantități abundente de informații 

pentru a-i ajuta să își negocieze confortabil calea prin intermediul informațiilor și să le folosească într-un 

mod responsabil și productiv. 

Folosirea tehnologiei la clasă creează noi dinamici între profesori și elevi. Elevii de azi, nativi 

digitali, folosesc cu ușurință și intuitiv tehnologia și ajung, de multe ori, să ofere ei sprijin 

profesorilor/profesoarelor cu diferite aspecte legate de tehnologie. În plus, tehnologia are o influență 

majoră și asupra modului în care elevii învață, se joacă, comunică sau socializează în aceste zile.  Elevii 

de azi sunt nativi digitali, dar ei au nevoie sa fie ghidați de profesori pentru a descoperi tehnologia ca un 

mijloc prin care pot învață mai ușor, pot accesa resurse de învățare la care altfel nu ar avea acces, pot 

explora lumea înconjurătoare dincolo de limitele clasei.  

În calitate de educatori, putem apela la o multitudine de opțiuni digitale și tehnologice pentru a ajuta 

elevii să fie mai implicați și mai activi la clasă. Dar aceasta presupune să vedem tehnologia nu numai ca 

un mijloc de transfer de cunoștințe, ci să o utilizăm ca pe un instrument  care oferă elevilor control și 

responsabilitate asupra propriei lor învățări. 
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În era digitală de astăzi, responsabilitatea profesorului merge dincolo de a preda doar elementele de bază 

ale cititului, scrisului, matematicii și științei. Profesorii au responsabilitatea să pregătească elevii cu 

abilitățile și cunoștințele caracteristice societății în care ei vor trăi ca adulți, și înțelegând că vor avea 

nevoie să reușească într-o societate care devine extrem de tehnologică și bazată pe informații. 

 

Ce face profesorul ca facilitator al învățării? 

• Ghidează elevii/elevele cum să învețe singuri/e 

• Motivează elevii/elevele să-și dezvolte gândirea critică 

• Susține elevii/elevele să își stabilească propriile obiective de învățare și îi ghidează în propriul 

proces de învățare 

• Încurajează munca în echipă și colaborativă 

• Oferă feedback / feedforward și creează spații sigure în care elevii/elevele să ofere și să 

primească feedback / feedforward 

• Folosește metode integrate de predare-învățare și aduce învățarea experiențială la clasă  

• Ajută elevii/elevele să se perceapă chiar ei/ele creatori de resurse 

• Creează contexte pentru elevi/eleve să se dezvolte social și totodată să își dezvolte capacitățile de 

metacogniție 

• Încurajează creativitatea și inovația 

• Reflectează la propriul proces de învățare / dezvoltare și practica sa 

• Creează contexte și oportunități de învățare ancorate în realitate, aplicabile în viața de zi cu zi 

Evoluția constantă a tehnologiei pune și cadrele didactice în postura de a se familiariza cu 

tendințele recente și de a deveni mai abile în utilizarea unei varietăți de instrumente și abordări în 

practica lor. Profesorii pot folosi, de asemenea, tehnologia pentru a acoperi spațiile formale și informale 

pentru elevii lor din clasă prin proiecte de grup, teme extinse, sarcini, scriere în colaborare și creare. 

Aceste schimbări înseamnă că rolul profesorului se schimbă continuu și evoluează diferit de tipul de 

predare și învățarea cu care suntem obișnuiți în sălile de clasă tradiționale. Aceste schimbări în evoluție 

înseamnă, de asemenea, că profesorii se angajează diferit în propria lor dezvoltare profesională continuă. 

În contextul acestor schimbări, este esențial pentru profesori să se echipeze pentru competențele digitale 

pe care urmăresc să le dezvolte la elevii lor. 

Modurile tradiționale de organizare a școlii cer elevilor să învețe materii precum matematică, științe, 

studii sociale, independente unele de altele și cu mai puțin focus pentru a lega posibile conexiuni. Dar în 

lumea reală, elevii nu sunt așteptați să opereze cu acest conținut independent, ba dimpotrivă, ei trebuie 

să integreze mai multe informații, să facă legături între ele, să gestioneze o realitate complexă și 

integrată. Adoptarea unei abordări multidisciplinare care leagă diferite materii și diferite subiecte 

permite oportunități care promovează învățarea autentică și oferă spațiul elevilor să studieze și potrivit 

intereselor lor. Combinarea învățării tradiționale cu orice tip de învățare online, cu activități de zi cu zi 

facilitate de tehnologie reprezintă un subiect care este important să devină o preocupare constantă a 

oricărui dascăl dedicat să își pregătească elevii/elevele pentru cerințele societății viitorului în care 

aceștia vor performa ca adulți. 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN  ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

 

240 

 

Educația online presupune desfășurarea de activități astfel:  

➢ SINCRON -  cuprinde activități live, în care toată lumea este conectată în același timp, prin 

sisteme de conferință online cum este Zoom, Google Meet, Teams etc.  

➢ ASINCRON - sunt activități individuale ale elevului/elevei, pe care le primește prin platforme 

mai degrabă de instant messaging sau clase virtuale: Whatsapp, Google Classroom, Edmodo, etc. 

➢ ÎNVĂȚAREA ONLINE -  este educația care are loc pe internet. Este adesea denumit „e-learning 

(e-învățare)” printre alți termeni. Cu toate acestea, învățarea online este doar un tip de „învățare 

la distanță” – termenul umbrelă pentru orice învățare care are loc la distanță și nu într-un mod 

tradițional în clasă. 

➢ ÎNVĂȚAREA MIXTĂ SAU HIBRID (BLENDED LEARNING) – reprezintă orice combinație 

de predare-învățare tradițională față în față cu predare-învățare online. 

➢ ÎNVĂȚAREA LA DISTANȚĂ ÎN SITUAȚII DE CRIZĂ – reprezintă  o trecere temporară a 

predării-învățării la un mod alternativ din cauza circumstanțelor de criză. Aceasta implică 

utilizarea de soluții de predare complet la distanță pentru instruire sau educație care altfel ar fi 

livrate față în față sau drept cursuri mixte sau hibride și care vor reveni la formatul respectiv 

odată cu diminuarea crizei sau a situației de urgență.  

Pornind de la aceste moduri de desfășurare a educației online sunt esențiale  trei tipuri de     

interacțiuni  de avut în vedere atunci când proiectăm experiențe de învățare online și mixte: 

✓ Interacțiunea elevilor/elevelor cu cadrele didactice 

✓ Interacțiunea elevilor/elevelor cu conținutul 

✓ Interacțiunea dintre elevi/eleve 

Aceste tipuri de interacțiuni pot fi promovate prin folosirea unor aplicații interactive în activitatea 

didactică. Aplicațiile  interactive sunt  platforme și aplicații care facilitează interacțiunea și învățarea 

între elevi și profesori, dar și între elevi. 

Printre acestea se numără aplicații precum: 

➢ Padlet -  este un website și o aplicație care le permite elevilor să creeze proiecte individuale sau 

de echipă cu imagini, text, linkuri, fișiere audio și video postate ca niște notițe pe un perete 

virtual. Toate într-un singur loc, aranjate în formate prestabilite sau ușor de personalizat de la 

zero, creative și colorate, atractive pentru ei. Padlet, oferă chiar în varianta gratuită numeroase 

funcționalități. Intuitivă și atractivă, platforma Padlet are două importante avantaje: versatilitatea 

- se pot încărca documente, linkuri, imagini, fișiere audio și video - și încurajarea colaborării - 

mai mulți elevi pot contribui la același proiect pe un peretele virtual. Deși aparent e un simplu 

proiect, elevii vor trece printr-un proces complex de identificare a informațiilor necesare pentru 

proiect, pe care apoi le analizează, le evaluează critic și creează proiectul sub forme relevante 

pentru tema dată. 

➢ Flipgrid - dezvoltă abilități de comunicare orală, gândire critică și exprimare a opiniilor, iar prin 

funcționalitățile sale încurajează interacțiunea și feedback-ul profesor-elev și elev-elev. 

 Flipgrid este un website și o aplicație recomandată pentru literație media, crearea de resurse     

media, evaluare și prezentări de proiecte. Un mod simplu pentru elevi și profesori să 
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interacționeze prin discuții online. Astfel, temele nu sunt doar teme. Elevii vor învăța să 

articuleze idei proprii și să argumenteze în funcție și de părerile colegilor. Poate fi o alternativă 

foarte bună pentru a-i încuraja pe elevi să formuleze răspunsuri în ritmul propriu, fără presiunea 

de a răspunde pe loc (în clasa de la școală sau în cea online). 

 Important: Flipgrid recomandă profesorilor ca înainte de utilizare să obțină acordul scris al      

părinților / aparținătorilor legali, deoarece realizarea materialelor video presupune expunerea 

imaginii copiilor. Formularul este disponibil în platformă. Se poate opta desigur și chiar se 

recomandă ca materialele video să rămână private, în spațiul creat. 

➢ Edpuzzle  și Nearpod - sunt platforme accesibile care promovează interacțiunea elevilor cu 

conținutul de învățare, sub forma unui videoclip presărat cu întrebări create special pentru 

conținutul video. 

Cu Edpuzzle și Nearpod lecțiile sunt transformate în materiale video educaționale, care sprijină 

învățarea elevilor atât online, cât și față-în-față. Prin acestea se pot folosi conținuturi video din 

mai multe surse: platforme consacrate, creații ale altor profesori - chiar din România - sau  care 

sunt create special pentru elevii cu care lucrați. Toate aceste materiale video pot fi editate tocmai 

pentru a verifica înțelegerea conținuturilor, pentru a explica suplimentar sau pentru a evalua 

cunoștințele elevilor. 

Recomandări / caracteristici  pe care trebuie să le respectăm în realizarea materialelor video: 

• oferiți acces elevilor la conținut educațional eficient, care implică elevul în învățare activă și 

adecvat la capacitatea cognitivă a creierului; 

• creați materiale video de maximum 5 minute, mai bine separați conținutul în mai multe 

videoclipuri, cu obiective clare de învățare, cu perioade de reflecție, decât să includeți un discurs 

mai lung; 

• încercați ca mesajul text / grafic (imagini) de pe ecran să fie complementar mesajului audio; 

• evitați să creați slide-uri de pe care să citiți textul (excepția ar fi disciplinele de limbi străine, 

unde elevii au nevoie să vadă și text și pronunție); 

• oferiți instrucțiuni clare elevilor și înainte de vizualizare , îi ajută să-și focuseze atenția, 

• evitați să încărcați ecranul cu multe elemente care pot distrage atenția celui care învață; lăsați 

spațiu alb /nefolosit, unde ochii se pot odihni.  

• creați contextul în care elevii să vă poată oferi feedback pentru materialul video; 
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Eficacitatea modelării video pentru predarea abilităților de viață cotidiană copiilor cu tulburări 

din spectrul autist 

-Studiu de caz multiplu- 

 

Prof.-educator Petrescu Gabriela 

C.S.E.I. „C-tin Pufan” 

Drobeta Turnu-Severin, Mehedinți 

  

 Conducerea unei vieți sigure, productive și independente continuă să fie una dintre cele mai 

importante preocupări ale părinților cu copii cu dizabilități (Shipley-Benamou, Lutzker, & Taubman, 

2002). Funcționarea independentă este o calitate care nu este numai apreciată în societatea noastră, 

dar este și de așteptat de la indivizii care devin adulți (O’Leary & Dubey, 1979). 

Identificarea metodelor de creștere a funcționării independente a persoanelor cu tulburări din 

spectrul autist (TSA), copii, adolescenți sau adulți, este vitală în îmbunătățirea vieții acestora. 

Predarea elevilor cu dizabilități de dezvoltare a diferite abilități de viață cotidiană poate încuraja 

funcționarea lor independentă, fără sprijin din partea adulților. 

Prezenta lucrare, un studiu de caz multiplu, are scopul de a observa eficacitatea utilizării 

modelarii video pentru predarea și dezvoltarea abilităților de viață cotidiană la elevii cu tulburări din 

spectrul autist (TSA) din ciclul gimnazial.  

Avantajele modelării video includ: feedback imediat, posibilitatea de a repeta instrucțiunile și de 

a relua videoclipul pe fragmente sau integral și costuri mici (Kellems si colab., 2016; Mechling, 

2005).  

Conform Centrului Național de Dezvoltare Profesională pentru Tulburările de Spectru Autist din 

America de Nord, modelarea video este o metodă validată ştiinţiific şi este utilă la orice vârstă. 

Această metodă este folosită de mulți ani în America. În România nu există încă studii calitative 

pe modelare video. 

În acest studiu am utilizat modelarea video pentru a învăța elevii cu TSA abilitatea de a spăla 

vasele. Datele au fost colectate în mod direct prin observarea participanților realizând pe rând toți 

pașii activității. Videoclipul prezentat elevilor a avut o durată de 3 minute. Acesta a fost urmărit 

integral și pe secvențe. Cercetările anterioare s-au concentrat, în primul rând, pe tehnici de modelare 

video care impuneau elevului să vizioneze un videoclip întreg înainte de a încerca să realizeze 

sarcina propusă în mod independent. Pentru a veni în sprijinul elevilor și pentru a obține rezultatele 

dorite, videoclipul urmărit de elevi a fost vizionat atât integral, cât și pe secvențe și a fost reluat de 

câte ori a fost nevoie.  
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Modelarea video a fost utilizată împreună cu solicitarea video care este un instrument de instruire 

similar cu modelarea video, dar presupune afișarea secvențială a videoclipurilor cu segmente scurte 

sau pași ai unei abilități.   

Imediat după vizionarea videoclipului integral, acesta poate fi reluat pe secvențe, elevul având 

astfel ocazia să practice acel pas țintă și să primească feedback înainte de a trece la pasul următor din 

activitate.  

La studiu au participat patru elevi cu tulburări din spectrul autist din ciclul gimnazial. Elevii sunt 

școlarizați în învățământul special, în clasele a VII-a și a VIII-a. 

Cei patru elevi participanți la studiu au fost selectați pe baza următoarelor criterii: 

1) Să fie diagnosticați cu TSA de către un specialist și să aibă un plan educațional individualizat 

(PEI). 

2) Să aibă deficite în abilitățile de viață cotidiană identificate de profesorul diriginte și de părinți. 

3) Să aibă capacitatea de a sta antrenați într-o sarcină 15 minute. 

4) Să aibă capacitatea de a acorda atenție unui stimul vizual timp de cel puțin 10 minute. 

5) Să aibă abilități de limbaj receptiv și expresiv. 

6) Să aibă capacitatea de a urma cel puțin 4 instrucțiuni verbale. 

7) Să recunoască câteva obiecte necesare în formarea abilităților de viață cotidiană (obiecte pentru 

igiena personală, articole de îmbrăcăminte, vesela și tacâmurile). 

În selectarea acestor elevi au fost implicați toți profesorii diriginți de la clasele V-VIII de la 

C.S.E.I. ”C-tin Pufan” Drobeta Turnu-Severin. Ei au fost de un real ajutor pentru a selecta 4 elevi 

care îndeplinesc condițiile enumerate mai sus, dintr-un număt de 16 elevi cu TSA. 

De asemenea, s-a aplicat Scala Waisman pentru activități zilnice de viață (W-ADL), care a fost 

completată cu ajutorul părinților. Cu ajutorul acestei scale, am identificat cinci abilități de viață 

cotidiană pe care elevii le realizeză cu dificultate sau chiar deloc în mod independent. Dintre cele 

cinci abilități, am ales pentru cercetare activitatea de spălare a vaselor. 

Datele au fost colectate aplicând pre-test și post-test Scala Waisman pentru abilități zilnice de 

viață (W-ADL) și Grila de observație care a fost completată pentru fiecare elev în parte, pe parcursul 

fiecărei sesiuni/ședințe, pe întreaga perioadă de desfășurare a intervenției.  

Intervenția prin modelarea video s-a axat pe învățarea participanților să spele vase. Aceasta s-a 

derulat pe parcursul a 10 ședințe, fiecare ședință cu o durată de 15 minute. Studiul s-a desfășurat în 

incinta Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”C-tin Pufan”, mai exact în cantina unității 

școlare.  
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Materialele pentru spălarea vaselor au inclus  o chiuvetă, un burete de vase, un prosop de vase, 

un suport de uscare, o sticlă de detergent pentru vase și obiectele de spălat (o ceașcă sau o cană,  o 

farfurie/castron, o lingură și o furculiță).   

Participantii au finalizat sarcina de spălat vase folosind instrucțiuni video cu o procedură 

încorporată de corectare a erorilor. Participantii au fost așezati să stea în fața unui laptop, situat 

imediat în stânga  chiuvetei. Videoclipul care prezenta un copil spălând vasele și explicând fiecare 

pas pe care îl execută a fost prezentat de la primul pas al secvenței (adică de când a pus dopul în 

chiuvetă și a dat drumul la apă) și până la finalizarea sarcinii. După ce participantul a vizionat clipul, 

profesorul  îi dă prompt-ul verbal:“Acum faci și tu”. Dacă un participant nu și-a dus la îndeplinire 

pasul țintă în limita de timp dată  sau dacă ei au efectuat pasul incorect, profesorul a implementat o 

procedură de corectare a erorilor. Această procedură a implicat utilizarea unui sistem de ierarhie cu 

cel mai mic prompt (adică, verbal/vizual, model, fizic). Acesta întrerupe imediat eroarea spunând, “ 

Îmi pare rău... (numește elevul), aceast pas nu este corect realizat. Vizioneză asta din nou”.  

Videoclipul a fost prezentat a doua oară participantului și după ce clipul s-a terminat, profesorul 

spune, “ E mai bine, (elev), dar mai trebuie să repetăm”. Dacă participantul a efectuat abilitatea 

corect, profesorul oferă o laudă generală și continuă procedura de afișare a pașilor de prompt video 

rămași în secvența de abilitate. Videoclipul este reluat (fiecare pas) până când elevul reușește să 

realizeze sarcina. Profesorul oferă o laudă generală și continuă procedura pentru a arăta pașii de 

prompt video rămași până la finalizarea videoclipului (a abilității de spălare a vaselor). La sfârșitul 

fiecărei sesiuni care durează maxim 15 minute, participantului i se mulțumiăte și este rugat să se 

întoarcă la activitatea clasei lui.  

Sesiunile de consolidare au fost desfășurate în următoarele două săptămâni după încetarea 

intervenției, fără a se utiliza modelarea video ca sprijin.   

Rezultatele acestui studiu au arătat că modelarea video împreună cu procedurile de solicitare 

video și de corectare a erorilor au avut un impact pozitiv în achiziția de abilități de viață cotidiană, 

dându-le voie elevilor să evite învățarea erorilor și să maximizeze independența lor în acuratețea și 

eficiența de a fi în stare să desfășoare aceste abilităti zilnice de viață vitale. 

Elevii participanți la studiu au reușit să realizeze singuri în procent de 100% abilitatea de spălare 

a vaselor, unii într-un interval de timp mai scurt, alții într-un număr mai mare de sesiuni. Rezultatele 

indică, de asemenea, că această procedură ajută la achiziționarea unor abilități de viață cotidiană, dar 

și faptul că abilitățile dobândite sunt menținute în timp. 

Modelarea video nu este doar o practică bazată pe dovezi pentru a forma abilități de viață 

cotidiană copiilor cu TSA, ci utilizarea modelelor video este benefică datorită tehnologiei 

reutilizabile și portabile. Modelarea video poate fi utilizată în cadrul mai multor discipline pentru a 

se preda copiilor cu dizabilități o mare varietate de abilități, inclusiv comportamente motorii, abilități 
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sociale, de comunicare, abilități profesionale, reglarea emoțională etc. Modelarea video de bază este 

potrivită pentru creșterea gradului de independență în realizarea rutinelor zilnice, reducerea 

anxietății, predarea unor abilități noi pe care copilul nu le poate realiza fără un sprijin considerabil 

din partea unui adult. Majoritatea videoclipurilor pot fi utilizate în terapia mai multor copii, nu doar 

a aceluia pentru care au fost create. În cazul modelării video, copilul este doar un spectator. 
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STUDIU- VALENȚELE UTILIZĂRII SOFT-URILOR EDUCAŢIONALE ÎN CICLUL PRIMAR 

 

înv. Marc Aurica 

Școala Gimnazială Câmpeni 

 

Educaţia trebuie să pregătească individul pentru ritmul accelerat al schimbării în societatea în 

care trăim, să-i creeze deprinderi şi abilităţi de adaptare şi însăşi procesul de instruire să se adapteze 

noilor condiţii. Educaţia omului modern să depăşească stadiul de educaţie orientată pe nivel şi să se 

orienteze către o educaţie continuă, capabilă să-l pregătească pe individ oriunde s-ar afla, fără limitare în 

timp. 

Astfel, cum calculatorul reprezintă un mijloc eficient, complet şi complex de informare, utilizat 

în toate domeniile, cu rezultate îmbucurătoare și în procesul de învăţământ el îşi găseşte un loc 

binemeritat în majoritatea activităţilor, fie că este vorba despre predare, învăţare sau evaluare.  

Din experienţa didactică, am constatat că prin utilizarea calculatorului în procesul instructiv-

educativ, se pot obţine rezultate bune cu elevii printr-o învăţare activ-participativă. Am urmărit ca 

metodele de predare-învăţare-evaluare folosite să conducă la cercetare şi creaţie, la dorinţa elevilor de a 

cunoaşte şi a investiga în acest scop, la creşterea randamentului şcolar.  

În folosirea calculatorului în procesul instructiv-educativ, eficiente și atrăgătoare s-au dovedit a 

fi soft-urile educaționale. Acestea sunt programe proiectate pentru a fi folosite în procesul de predare – 

învăţare – evaluare, fiind un mijloc de instruire interactiv, care oferă posibilitatea de individualizare. 

Este realizat în funcţie de anumite cerinţe pedagogice ( conţinut specific, caracteristici ale grupului ţintă, 

obiective comportamentale şi anumite cerinţe tehnice : asigurarea unei interacţiuni individualizate, a 

feedback-ului secvenţial şi a evaluării formative ). 

În cazul utilizării software-ului  educaţional în cadrul procesului instructiv-educativ, în 

secvenţele de lecţie care se pretează la abordarea diferenţiată a elevilor se impune alegerea strategiei 

didactice, a scenariului didactic asociate cu formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice. În acest 

context putem considera eficientă o activitate proiectată pornind de la o evaluare corectă a resurselor 

(umane şi materiale), care implică elevii în vederea realizării unei sarcini înţelese şi acceptate de aceştia 

şi în care intensitatea şi durata efortului solicitat să fie raportată atât la vârsta şi potenţialul lor biopsihic 

cât şi la curba efortului. 

În acest sens, specificul organizării şi prezentării conţinutului ştiinţific cu ajutorul 

calculatorului, constă în repartizarea pe secvenţe a conţinutului, care este asigurată de programul 

încredinţat calculatorului. Secvenţa, ca unitate de conţinut este dimensionată atât informaţional cât şi 

temporal. Secvenţializarea conţinuturilor trebuie să urmeze demersul logic cognitiv al disciplinei de 

învăţământ. Ca mijloc de predare, calculatorul poate fi utilizat în cadrul lecţiilor de comunicare de noi 

cunoştinţe, de recapitulare, consolidare și evaluare. În felul acesta elevii au posibilitatea să vizioneze o 

expunere concretă şi clară a cunoștințelor, pot să aibă pe ecran imaginea unor fenomene sau procese 

simulate pe calculator. 
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Atractivitatea lecţiilor desfăşurate pe baza unor soft-uri educaţionale se datorează graficii 

deosebite, modului de abordare a noţiunilor teoretice prin asociere cu exemple din viaţa reală. Bazându-

se pe caracterul atractiv şi antrenant al jocului didactic, îl putem folosi cu succes și la scoaterea din 

impas a elevilor ce înregistrează rezultate mai slabe la învăţătură. Softurile educaţionale acţionează 

favorabil asupra acestora, crescându-le performanţele, căpătând încredere în capacităţile lor, siguranţă şi 

promptitudine în răspunsuri, deblocând astfel potenţialul creator al acestora. Dacă softul educaţional a 

fost ales cu discernământ şi este accesibil grupei de elevi pe care o vizăm, succesul este garantat. 

Testele prezente la sfârşitul lecţiilor sau la sfârşitul unei unităţi de învăţare permit elevului, pus 

în faţa propriului calculator să-şi verifice nivelul de cunoştinţe acumulate. De asemenea el este pus în 

faţa faptului de a lua decizii referitor la modul de rezolvare a diverselor situaţii problematice create, 

poate să-şi clarifice unele nelămuriri, pe loc, fără a adânci latura critică a necunoaşterii. 

În urma utilizării instruirii asistate de calculator prin folosirea unor soft-uri educaţionale 

rezultatele au fost mulţumitoare în sensul că în urma evaluării la clasele experiment s-a obţinut o medie 

pe clasă mai mare faţă de clasele martor. 

Având în vedere că o parte din elevi folosesc calculatorul în special în scopuri recreative 

(pentru jocuri, vizionarea de filme, audierea melodiilor sau comunicarea prin cheat), utilizarea soft-

urilor educaţionale în procesul de învăţământ îi poate conştientiza că prin intermediul calculatorului pot 

acumula informaţii practice şi chiar îi poate motiva să realizeze aplicaţii proprii prin care să pună în 

valoare cunoştinţele acumulate şi să-şi dezvolte spiritul inventiv şi creator. 

Cele evidenţiate mai sus scot în evidenţă faptul că utilizarea calculatorului în activităţile 

instructiv-educative este necesară şi că într-o societate modernă, bazată pe schimbări rapide, pe 

descoperiri numeroase, este util şi eficient ca un astfel de instrument să fie omniprezent. 

Însă, nu se pledează pentru renunţarea la metodele învăţământului tradiţional, mai ales în cazul 

primilor ani de educaţie în şcoli, când influenţa personală a educatorului rămâne determinantă, totuşi 

utilizarea tehnologiilor moderne, a softurilor educaţionale reprezintă o necesitate a procesului educativ 

la particularităţile individuale ale fiecărui elev, care trebuie confirmate. 

Softurile educaționale prezintă o serie de avantaje incontestabile: 

- furnizează un mare volum de date; 

- asigură o instruire individualizată; 

- favorizează parcurgerea unor secvențe de instruire complexe prin pași mici, adaptați nevoilor 

individuale de progres în învățare; 

- facilitează realizarea unui feedback rapid si eficient; 

- oferă posibilitatea simulării unor procese greu sau imposibil de accesat în mod direct; 

-prin conţinutul oferit de soft se stimulează fantezia, inventivitatea, rapiditatea luării         

deciziilor, reflexele; 

-gândirea elevilor câştigă în profunzime şi rapiditate; 

- elevul învaţă în ritm propriu, fără emoţii şi perturbări ale comportamentului; 

- substituie materiale și instrumente didactice scumpe sau greu de procurat; 
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  Calculatorul este, fără îndoială, un instrument care va câştiga teren din ce în ce mai mult în 

anii ce vor urma şi va face ca procesul educaţional să fie unul mai atractiv, bazat pe lecţii moderne 

şi interesante, va crea noi oportunităţi și îl va sprijini pe dascăl în munca sa. Însă responsabilitatea 

acestuia este din ce în ce mai crescută, pentru că a nu reuşi să atragi elevul spre disciplina pe care 

o predai este mai puţin grav decât „ a-l pierde” undeva pe drum. Astfel rolul său este, aşadar, acela 

de a-i face pe elevi să nu îşi piardă interesul pentru școală  şi, mai mult, să îi motiveze, să îşi 

lărgească sfera de cunoaştere într-un mod activ, interesant și plăcut. 
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Proceduri manageriale de diminuare 

a limitelor specifice ale culturii organizaționale 

Pop Anca  

Liceul Teoretic ”George Pop de Băsești”- Ulmeni 

 

Cultura organizațională a instituției școlare se referă la valorile, atitudinile, credințele, normele, tradițiile 

și obiceiurile care s-au format de-a lungul timpului într-o anumită unitate școlară și s-au transmis din 

generație în generație celor care fac să funcționeze instituția școlară respectivă. Într-o viziune de 

ansamblu, cultura organizațională a unei instituții școlare se relevă a fi un concept complex, cu multiple 

implicații atât la nivelul activității copiilor, a performanțelor școlare și a modului în care li se dezvoltă 

personalitatea cât și la nivelul relaționării dintre cadrele didactice sau a raporturilor stabilite cu alți actori 

sociali – familii, părinți, administrații locale etc. 

În dinamica sa cultura organizațională va fi dependentă de barierele care pot apărea în calea schimbării. 

Sistemul educativ este prin natura sa conservator. Forţele care se opun de obicei schimbării şi care de 

multe ori sunt mai puternice decât forţele favorabile schimbării sunt: barierele culturale (atitudini 

depăşite, lipsă de informaţii, lipsă de competenţe); barierele sociale (interesele unei categorii sociale, 

conformismul cu anumite norme  sau  stereotipuri); bariere organizaţionale (centralismul birocraţiei); 

bariere psihologice (mentalităţi depăşite, sentimentul de frustrare şi insecuritate socială). 

Structurarea corespunzătoare a unor valori definitorii pentru o cultură organizațională și acordarea 

cadrelor didactice la acestea, reprezintă de multe ori o cerință de bază pentru performanța instituției pe 

termen lung și pentru asigurarea unui feed-back oportun la inițiativele managementului instituției. 

Cultura organizațională a unei unități școlare poate fi analizată din perspectiva a două planuri distincte: 

•  cultura normativă (aspectul formal) 

•  cultura expresivă (aspectul informal) 

Cultura normativă se referă la ansamblul de reguli, norme, poziții, ierarhii, cu caracter formal, așa cum 

sunt ele înscrise în documentele care reglementează activitatea tipului respectiv de unitate școlară. 

Elementele structurale de bază indică modul în care este orientată o cultură organizațională, căci se 

referă la „filozofia” personalului instituției cu privire la educație și valoarea ei pentru om, importanța 

socială a instituției școlare, rolul profesorului etc. 

Valorile specifice pentru cultura instituției exprimă opiniile cele mai răspândite  într-o unitate școlară  cu 

privire la ceea ce este dezirabil pentru ca școala respectivă să fie mai performantă. Ele exprimă 

orientarea personalului școlii spre inovație sau spre conservatorism, orientarea spre calitatea procesului 

de învățământ sau spre îndeplinirea formală  a obligațiilor. 

Normele definitorii pentru cultura instituției, cu alte cuvinte normele comportamentale organizaționale 

reprezintă o altă formă de manifestare a culturii organizaționale școlare. Acestea, la rândul lor pot fi: 
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•  norme formale – referitoare la comportamentul personalului școlii în situații care au implicații 

semnificative asupra performanțelor unității școlare; sunt cuprinse în regulamente de ordine interioară 

sau în unele decizii adoptate de conducerea școlii; 

•  norme informale – stabilite de-a lungul timpului de personalul însuși, în mod spontan, 

neînscrise în vreun regulament, dar care stabilesc modalități de comportare în diferite situații umane, de 

mare importanță pentru ei toţi; (ele exprimă, de exemplu, „ce nu se face”, „să nu-și critici colegii în fața 

părinților, a elevilor”, „să umbli cu reclamații la director” etc.). 

Orice instituție sau organizație care oferă servicii educaționale este inclusă într-un mediu specific care 

condiționează și influențează procesul managerial. Un management de succes în sistemul educațional 

presupune o abordare prioritară pe trei direcții: 

- managementul politicilor instituționale: identificarea de nevoi și analiza opțiunilor, selectarea 

programelor, stabilirea de criteria de alocare a resurselor; 

- managementul resurselor: realizarea bugetelor, management financiar, asigurarea aprovizionării 

și managementul personalului; 

- managementul programelor: implementarea strategiilor de-a lungul unor linii funcționale. 

Managerul școlar este conducătorul instituției școlare sau persoana investită cu statut. Acesta are rol de 

manager formal, inspector școlar, șef de catedră sau șef de comisie în interiorul unității școlare. În 

schimb, managerul educațional sau profesorul/educatorul este conducătorul actului educațional în relația 

direct cu elevul. 

Managementul educațional presupune următoarele elemente definitorii: 

- un complex de acțiuni cocepute și aplicate pentru a asigura funcționarea optimă a sistemului 

educațional și procesului de  învățământ; 

- utilizarea optimă a resurselor umane (cadre didactice, elevii, materialale economice, didactice, 

informaționale, ergonomice, temporale); 

- se bazează pe participarea unor factori care țin de școală și se comunitate, de sistemul social, pe 

descentralizare, pe creativitatea acțională; 

- îmbinarea aspectului teoretic (concept, metode de abordordare) cu aspectul metodologic 

(acumulare și procesare de informații necesare pentru realizarea activitățiilor specific), cu 

aspectul tehnologic (rezolvarea concretă a diferitelor situații, procedee, operații, etape, mijloace) 

și practica managerială: 

- Elaborarea conșinuturilor învățării: 

- Formarea inițială și pe parcurs a personalului didactic; 

- Stabilirea tehnicilor de evaluare care să ducă la optimizarea rezultatelor; 

- Formarea clară a finalităților. 

Principiile managementului educaţional se împart în:  
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1. principii generale: • eficacitate şi eficienţă; • participare; • corelaţia resurse – nevoi;  

2. principii comune • subordonarea resurselor faţă de obiective; • unitatea dintre decizie şi acţiunea 

practică; 

3. principii specifice învăţământului: • Principiul asigurării şi garantării dreptului la învăţătură; • 

Principiul organizării învăţământului de stat, a învăţământului particular şi confesional; • 

Principiul desfăşurării învăţământului de toate gradele în limba română, dar şi în limba 

minorităţilor naţionale şi într-o limbă de circulaţie internaţională; • Principiul învăţământului 

general şi obligatoriu. • Principiul învăţământului de stat gratuit. 

Conducerea eficientă poate fi asigurată numai prin punerea în practică și dezvoltarea tuturor 

capacităților de care dispune ființa umană, a aptitudinilor de creație, prin abordarea problemelor noi și 

vechi într-un autentic spirit întreprinzător. Pentru satisfacerea acestei cerințe este necesară înlăturarea 

mentalităților conformiste, dogmatice, a rutinei și comodității, a birocratismului din activitatea socială și 

de conducere. În același timp, managerul trebuie format în sensul cultivării spiritului creator, al militării 

pentru introducerea noului în conducere, în toate domeniile de activitate. 

Liderul care practică un stil de conducere eficient nu se poate limita la măsuri formale, de tip 

administrativ, ci acţionează prin intervenţii la nivelul colectivelor pe care le are în subordine, care merg 

până la măsuri de influenţare sau chiar schimbare a motivaţiei, atitudinilor şi comportamentelor. Pentru 

a conduce în mod creativ, managerilor li se cere să fie flexibili în gândire, să genereze cu rapiditate un 

număr mare de idei, să poată folosi o mare varietate de metode de abordare a problemelor, să se poată 

adapta ușor la schimbări. Managerii creativi se caracterizează prin originalitate și intuiție, nu numai în 

gândirea celor mai potrivite metode de abordare a problemelor, ci și în inventarea metodelor și în 

descoperirea problemelor. 

Având în vedere provocările cu care se confruntă organizațiile în ziua de azi, relevanța creativității 

pentru rezolvarea problemelor, luarea deciziilor, cercetarea și dezvoltarea, este clară. Pentru a rămâne 

competitive, firmele și organizațiile nu mai pot urma doar formulele si teoriile existente si testate. 

Acestea trebuie să fie capabile să producă și să fie receptive la inovare, termen care este sinonim cu 

creativitatea, având în vedere contextul organizațional. 

Schimbarea în şcoală necesită şi elaborarea unor strategii care să susţină activităţile privind funcția de 

conducere, managementul școlar. Politicile educaționale actuale din România evidențiază o nouă 

realitate în ultimii ani: serviciile educaționale sunt adresate tuturor  eleviilor din cadrul comunității 

respectând accesul în mod egal la educație pentru toți copii 

Este importantă luarea în considerare a posibilităţii de a asigura taxe de studiu suplimentare (taxe 

individuale sau pentru grupuri mici), ca modalitate de a minimaliza numărul elevilor care trebuie să 

repete anul școlar, precum și de a contribui la susţinerea elevilor astfel încât aceștia să nu înregistreze 

întârzieri, înainte ca aceste cauze să aibă un impact grav asupra rezultatelor școlare și să sporească riscul 

de abandon școlar. Nevoia de a promova importanţa unui mediu educaţional stimulant, pozitiv și 
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încurajator pentru reducerea riscului de abandon școlar. Un sentiment de apartenenţă și o relaţie de 

învăţare între profesor și elev, bazată pe încredere și respect reciproc, sunt extrem de importante pentru 

tineri. 

Nevoia de a corela educaţia/formarea cu lumea muncii, de exemplu prin experienţa de muncă, tutorat și 

filiere profesionale fondate pe învăţarea bazată pe muncă. Aceasta poate spori percepţiile tinerilor cu 

privire la relevanţa și valoarea educaţiei lor și pot îmbunătăţi capacitatea acestora de integrare 

profesională. Disponibilitatea și calitatea serviciilor de consiliere (sprijin psihologic și emoţional) și de 

orientare în carieră din școli și instituţii de formare, asigurarea faptului că profesorii, diriginţii, 

consilierii și alţi specialiști lucrează împreună, colaborează pentru buna traiectorie a eleviilor în școală. 

Importanţa asigurării faptului că elevii încep școala în condiţii de egalitate, îmbunătăţind accesul la 

îngrijiri și educaţie preșcolară de înaltă calitate,  susţinerea elevilor în puncte de tranziţie, de la un nivel 

de educaţie la altul, ca o modalitate de a asigura că aceste puncte de tranziţie prezintă o anumită 

continuitate (pentru a realiza acest lucru, sunt vitale colaborarea și comunicarea cu alte școli și 

autorităţi). 

Învățarea continuă din surse improbabile, domenii industriale diferite, fie ele vechi sau noi, poate 

conduce managerii spre realizarea unei conexiuni noi între elemente care, până în acel moment, nu 

fusese făcută nicio legătură. 

Organizația este un sistem structurat, de interacțiune a oamenilor în scopul realizării unor obiective 

comune. Aceasta reprezintă calea prin care comportamentul uman devine conform cu ordinea social. 
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Obiceiuri și tradiții în cultura românească 

 

Prof. înv. preșc. Todireanu Daniela 

Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” – Roman 

 

Lumea din care face parte țăranul roman a fost dintotdeauna bogată în obiceiuri și tradiții. 

Acestea par a fi pentru cei care le privesc din exterior, manifestări folclorice fabuloase. Pentru cei care le 

cunosc însemnătatea, știu că aceste obiceiuri și tradiții ascund înțelesuri profunde, despre relațiile 

interumane și despre relațiile oamenilor cu natura. 

Prin astfel de manifestări, oamenii din diverse zone ale țării, au încercat să dea însemnătate  

anumitor momente sau întâmplări din viața lor. 

          Obiceiurile tradiționale românești au ca și modalități de exprimare: muzica, coregrafia, gestica sau 

mimica. Sunt fapte culturale complexe, menite înainte de toate, să organizeze viața oamenilor. 

Marchează momentele importante ale trecerii lor prin lume și le modelează comportamentul. Cele două 

mari categorii de obiceiuri și tradiții sunt: 

- cele care marchează diferite evenimente ce se desfășoară de-a lungul anului. Sunt sărbători religioase, 

cele legale, de munca agricolă, de factori de mediu. Acestea vizau viața colectivă a satului, având un 

caracter public și ciclic. Un loc special între obiceiurile religioase îl au cele specifice Crăciunului și 

Paștelui. 

- a doua mare categorie se referă la obiceiurile care atestă diferite momente importante din viața 

omului.  

Desfășurarea lor era legată de momente bine determinate, care nu se repetă de-a lungul vieții. 

Desprinse din negura vremurilor, făcând parte de secole din viața satului, unele dintre tradițiile populare 

românești trăiesc și azi, în ciuda asaltului nivelator al civilizației contemporane. Modernizarea se face 

simțită, ici-colo – de pildă, în portul fetelor care, la sărbători, îmbină straiele populare cu pantofi la 

modă - dar tradiția rezistă. 

            Evenimentele mari și mici ale vieții, munca și căsătoria, credințele religioase, creștine sau 

precreștine, dau sens acestor obiceiuri populare românești, care iată, persistă, ca un mesaj liniștitor de 

continuitate și stabilitate și care încântă străinii cu autenticitatea lor. 

- Cele mai frumoase tradiții românești: 

  

Sărbătoarea Paștelui 

Este una din cele mai frumoase tradiții românești. Pentru aceasta sărbătoare se înroșesc ouă, se 

gătesc, în mod tradițional, mâncăruri cu miel și se coc cozonaci. 

           Încondeierea sau „împiestrițatul" ouălor reprezintă un obicei străvechi în tradiția românească. 

Ouăle încondeiate sunt o mărturie a datinilor, credințelor și obiceiurilor pascale, reprezentând un 

element de cultura spirituala specific românească. 

Motivele ornamentației ouălelor încondeiate sunt numeroase și fiecare motiv se prezintă în mai multe 
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variante, care se diferențiază în funcție de localitate. Nicăieri însă, mai mult ca în Bucovina, acest obicei 

nu este ridicat la nivel de arta ca aici.                                                                  

 Ca motive folclorice utilizate sunt: spicul, soarele, frunza, etc. 

- în Muntenia și Oltenia, motivele ornamentale sunt naturaliste, dar cu mai puține culori. 

- în județul Olt se remarcă centrul de la Obaga unde aceasta îndeletnicire populară a fost adusă la nivel 

de artă. 

- în Transilvania și Banat se distinge încondeierea printr-o mare varietate de modele și culori, iar țara 

Bârsei este renumită pentru desenul și compoziția ornamentală și cromatică de o mare finețe. 

 

Sărbătorile de iarnă 

 

 Sărbătorile de iarnă sunt marcate și ele de cele mai frumoase tradiții românești. Iarna se țin 

obiceiuri și datini populare, care provin din trecut, dar se urmează cu sfințenie chiar și în ziua de azi. La 

sate, în Ajunul Crăciunului, cete de copii se strâng pentru a-i colinda pe săteni.                

 În satele bucovinene, copiii se maschează în diferite personaje, precum ursul, capra, ursarii sau 

bunghierii. În Moldova, bărbații proaspăt însurați merg cu plugul. 

            Un simbol mult prea cunoscut este bradul de Crăciun. Acesta există în tradițiile românești cu 

mult înainte de era creștină. Bradul este cel mai important arbore din obiceiurile românești. Este prezent 

la cele mai importante evenimente din viața unui om: botezul, căsătoria și înmormântarea; bradul se 

consideră că aduce noroc, viață lungă, prosperitate și fertilitate, motiv pentru care oamenii își 

împodobesc casa cu crengi de brad. 

            Un alt obicei cunoscut de toți este colindatul. Colindatul începe în data de 24 decembrie și poate 

să continue timp de 2 sau 3 zile; colindatul se face de obicei în grupuri, de copii, oameni maturi, bătrâni, 

doar fete, doar băieți, tineri căsătoriți etc, în funcție de zona etnografică. 

- în ziua de azi, toată lumea abia așteaptă să împodobească bradul; acest obicei are loc în ajunul 

Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când Moș Crăciun aduce pe lângă cadouri și bradul frumos 

împodobit cu globuri și beteală.  

- în zona Banatului montan, în ajunul Crăciunului focul din casă nu este stins deloc, pentru ca anul ce 

vine să fie luminos și spornic. În această zi se împodobește bradul cu dulciuri, sub brad se pune un colac, 

un cârnat și o sticlă de răchie (cunoscătorii știu) -... 

             Obiceiuri și tradiții românești de Crăciun și Anul Nou Crăciunul la români este o importantă 

sărbătoare religioasă. În satele românești, unde tradiția se mai păstrează femeile și bărbații încep 

pregătirile cu mult timp înainte de această sărbătoare. Bărbații își fac ordine în curte, curăță grajdurile 

(locurile unde adăpostesc animalele), iar femeile își curăță casele și pregătesc mâncare tradițională 

specifică acestei sărbători: cozonaci, colaci, sarmale și alte bunătăți românești. Sărbătoarea Nașterii 

Domnului se ține pe 25, 26 și 27 decembrie. În                    

             Ajunul acestei sărbători (seara dinaintea zilei de 25) în toate satele din țară începe colindatul. 

Acesta este cel mai important obicei românesc de Crăciun, grupuri de copii, băieți și fete, femei și 

bărbați merg din casă în casă și duc vestea Nașterii Mântuitorului prin colindele lor (cântece specifice de 
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Crăciun, care conțin acest mesaj), după ce colindă, ei sunt răsplătiți la fiecare casă cu diferite bunătăți. 

Colindătorii sunt primiți cu bucurie deoarece se spune că ei aduc sănătate și un an prosper, apoi sunt 

recompensați cu nuci, mere, colaci și, mai recent, bani.  

În Maramureș, cei care colindă sunt oameni în toată firea. Obiceiul este să treacă pe la fiecare 

casă, iar apoi, cu tot cu gazdele care i-au omenit (ospătat, servit cu bunătăți), să continue colindatul. 

Postul Crăciunului ia sfârșit și fiecare se poate bucura de mâncărurile rituale: preparatele din porc, 

sarmalele, colacii și cozonacii, prăjiturile și vinul. Cele trei zile de sărbătoare ale Crăciunului aduc 

liniște și pace în case.  

Există și o perioadă de post culinar și spiritual ce se ține înaintea Crăciunului, timp de șase 

săptămâni sfârșindu-se în noaptea de Crăciun. În Ajun de Crăciun există obiceiul de a se împodobi în 

casă sau în curte un brad cu diferite globuri, cu beteală ori cu bomboane de ciocolată numite saloane. În 

aceste zile sfinte – 25, 26 și 27 decembrie – se respectă tradiții vechi de sute de ani. Colindatul este unul 

dintre aceste obiceiuri. Atât grupuri de copii, cât și grupuri de adulți se strâng laolaltă și merg să colinde 

la casele vecinilor sau la casele altor oameni. Atunci se cântă „O ce veste minunată”, o melodie foarte 

veche și foarte populară în popor, cât și „O brad frumos”. Totodată colindătorii sunt serviți cu produse 

alimentare (colaci făcuți în casă) sau bani. Persoanele de origine slave din România sărbătoresc și în 

data de 7 ianuarie Crăciunul, pentru că, de fapt Crăciunul lor este pe aceea dată la două săptămâni după 

Crăciunul românesc, ortodox. Toți colindătorii, indiferent de vârstă, primesc un colac – ce simbolizează 

soarele; de asemenea ei primesc mere și nuci. În ziua de Crăciun nu se spală rufele și nu se dă nimic de 

împrumut; animalele din ogradă primesc mâncare din belșug; se spune că dacă animalele se culcă pe 

partea stângă atunci iarna va fi lungă și geroasă.  

Și în zona Moldovei, Crăciunul este o sărbătoare importantă. Toate activitățile ce au loc în ziua 

Ajunului sunt de fapt un ritual pentru protecția animalelor, a livezilor și a gospodăriei: femeile fac curat 

în toată casa și pregătesc colaci, iar bărbații au grijă să înapoieze orice lucru luat cu împrumut. Tot în 

această zi, femeile coc un colac de forma cifrei 8, care în primăvară urmează să fie afumat și pus între 

coarnele boilor ce ară pământul.  

În Ajun, femeile pregătesc masa de Crăciun, care trebuie să conțină vreo 12 feluri de mâncare, 

multe dintre acestea fiind din carne de porc, sacrificat cu câteva zile mai înainte. Tot în ziua 2 Ajunului 

încep să meargă colindătorii pe la casele oamenilor: de dimineață colindă copiii cei mai mici, spre după-

amiază școlarii, iar către seară colindă tinerii.  

Numărul colindelor depinde în mare măsură de rangul gazdei și de belșugul de daruri pe care ea 

urmează să le ofere colindătorilor.  

Steaua 

 Un alt obicei care în timp și-a pierdut semnificația este mersul cu 'steaua' – obicei vechi ce se 

întâlnește la toate popoarele creștine. Acesta avea menirea de a vesti oamenilor nașterea lui Hristos: 

copiii care mergeau cu 'steaua' se deghizau în magi și vesteau marea minune. Cântecele despre stea 

provin din surse diferite: unele din literatura bizantină ortodoxă, altele din literatura latină medievală a 

Bisericii Catolice, câteva din literatura de nuanță Calvină și multe din ele, chiar din tradițiile locale. 
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Micul cor al stelarilor, care intră în casă în zilele Crăciunului, cântă „Steaua sus răsare”, precum și alte 

cântece 

Capra  

Acest obicei ține, de regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. Măștile care evocau personaje 

biblice sunt înlocuite de masca unui singur animal, al cărui nume variază de la o regiune la alta: cerb în 

Hunedoara, capră sau țurcă în Moldova și Ardeal, boriță (de la bour) 3 în Transilvania de sud. În 

Muntenia și Oltenia, capra e denumită „brezaia” (din cauza înfățișării pestrițe a măștii) și obiceiul se 

practică mai ales de Anul Nou. 

 Capra se face dintr-un lemn scurt, cioplit în formă de cap de capră, care se învelește cu hârtie 

roșie, peste care se pune o altă hârtie, neagră, mărunt tăiată și încrețită, sau se lipește o piele subțire cu 

păr pe ea. Cercetătorii presupun că dansul caprei, precum și alte manifestări ale măștilor zoomorfe (care 

înfățișează animale) întâlnite în satele românești la vremea Crăciunului provin din ceremoniile sacre 

arhaice închinate morții și renașterii divinității.   

 Dansul Ursului 

 Umblatul cu Ursul este întâlnit doar în Moldova, de Anul Nou. Ursul este întruchipat de un 

flăcău purtând pe cap și umeri blana unui animal, împodobită în dreptul urechilor cu ciucuri roșii. Masca 

este condusă de un „ursar”, însoțită de muzicanți și urmată, adesea, de un întreg alai de personaje 

(printre care se poate afla un copil în rolul „puiului de urs”). În răpăitul (zgomotul) tobelor sau pe 

melodia fluierului și ajutată de un ciomag (băț mare și gros), masca mormăie și imită pașii legănați și 

sacadați ai ursului, izbind puternic pământul cu tălpile. Semnificația este purificarea și fertilizarea 

solului în noul an. Există ipoteza că la originea acestui obicei s-ar afla un cult dacic. 

              Plugușorul și Sorcova  

În prima zi a noului an, se merge cu Plugușorul și cu Sorcova, obiceiuri ce invocă prosperitatea și 

belșugul pentru gospodăria celui care primește colindătorii. Se spune că cei care nu primesc cetele de 

colindători vor avea necazuri și sărăcie în anul ce vine. 

            În ajunul Anului Nou, în Moldova, cete de flăcăi și de bărbați de curând însurați pleacă cu 

Plugul. 

Străvechi obicei agrar (care se referă la agricultură – cultivarea pământului – ocupație străveche a 

românilor) derivat dintr-o practică primitivă, trecut printr-un rit de fertilitate, Plugușorul a ajuns o urare 

obișnuită de recolte bogate în anul care abia începe.                

Plugușorul este întotdeauna însoțit de strigături, pocnete de bici și sunete de clopoței, dar plugul 

adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu timpul de un plug miniatural, mai ușor de purtat, sau de buhaiul 

care imită mugetul boilor. La sate, „Plugușorul” este însă extrem de complex, iar alaiurile care merg din 

casă în casă duc cu ele chiar un plug. „Aho, aho, ho-ho / Mâine anul se-noiește / Plugușorul se pornește / 

Si începe a brazda / Pe la case a ura / Iarna-i grea, omătu-i mare, Semne bune anul are / Semne bune de 

belșug / Pentru brazda de sub plug”, sunt primele versuri ale Plugușorului, care tradițional se cântă în 

ultima zi a anului.  

De asemenea, odată cu intrarea în Noul An, de Sfântul Vasile, este bine să se ureze pentru 

bunăstare, iar în acest sens „Sorcova” este cel mai cunoscut colind. Un obicei de Anul Nou, care aduce 
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mare bucurie copiilor, este umblatul cu Sorcova. Aceștia au o crenguță înmugurită de copac sau o 

sorcovă confecționată dintr-un băț în jurul căruia s-au împletit flori de hârtie colorată. Numele de 

sorcovă are originea în cuvântul bulgar surov (verde fraged), făcând aluzie la ramura abia îmbobocită, 

ruptă odinioară dintr-un arbore. Atingând de mai multe ori persoanele cu sorcova sunt făcute urări de 

bine și bunăstare celui vizat. 
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Integrarea tehnologiilor pentru alfabetizarea media și cultura informației 

       Prof. Anghel Anca Zenaida 

Liceul Teoretic Lucian Blaga, București 

 

 În viziunea comună, biblioteca școlară reprezintă structura din cadrul școlii care oferă acces 

echitabil la o varietate de resurse întregii comunități școlare. Bibliotecile școlare au trăsături diferite față 

de bibliotecile publice, deoarece scopul lor principal este acela de a susține procesul de educație și de a 

oferi oportunități de învățare pentru toți elevii. Pentru a putea îndeplini rolul educativ pe care îl au, 

bibliotecile școlare ar trebui să asigure condiții optime de studiu prin dezvoltarea tuturor parametrilor 

care o definesc: spațiu, mobilier, ambient, fond documentar, dotare tehnică. 

Într-o lume saturată de tehnologie și informații provenite din mass-media și social-media, elevii 

au nevoie de sprijin pentru a selecționa informațiile de calitate. 

Fără o abordare interdisciplinară și fără un curriculum a cărui coloană vertebrală să fie nevoia de 

informație, este probabil să se adâncească diferențele între elevii care au și elevii care nu au acces la 

informații. Diferențele se pot accentua și mai mult între cei care sunt capabili și cei care sunt incapabili 

să găsească, să analizeze, să evalueze critic și apoi să aplice conținuturile informaților și suporturilor 

media pentru luarea deciziilor. Pentru a depăși această situație, elevii trebuie să înțeleagă nevoia de 

informație, de lectură, de cultură, rolul și funcțiile acestora în propria formare și, mai ales, nevoia unui 

specialist care să-i ghideze în aceste demersuri. 

 Ghidul IFLA punctează importanța și rolul bibliotecii școlare în furnizarea infrastructurii, a 

instrumentelor tehnologice și a realizării educației în utilizarea tehnologiei informațiilor.  

Studiile privind sistemele moderne ale învățării, bazate pe cercetare și descoperirea informației, au 

demonstrat că tehnolgia informării și comunicării ajută la extinderea granițelor bibliotecii și a resurselor sale 

în sala de clasă și în afara acesteia. Prin competențele pe care le dețin, bibliotecarii școlari/profesorii 

documentariști îi ajută pe elevi să învețe să utilizeze strategiile de cercetare online, importante pentru 

utilizarea resurselor internetului, a bazelor de date și a instrumentelor prin intermediul cărora elevii creează 

propriile produse media. Colaborarea dintre bibliotecarii școlari/profesorii documentariști și specialiștii în 

tehnologii din școală asigură serviciile tehnologice și programele necesare în procesul de învățare pentru 

profesorii și elevii școlii. 

Potrivit American Library Association18 [Asociația Bibliotecarilor Americani] (ALA): „Pentru a 

avea cunoștințe în materie de informații, o persoană trebuie să fie capabilă să recunoască momentul în 

care este nevoie de informații și să aibă capacitatea de a localiza, evalua și utiliza în mod eficient 

informațiile necesare. Să știe cum sunt organizate cunoștințele, cum să găsească informații și cum să 

 

18 American Library Association este o organizație nonprofit cu sediul în Statele Unite, care promovează bibliotecile și 

educația bibliotecilor la nivel internațional. Este cea mai veche și mai mare asociație de biblioteci din lume. [online], [accesat 

28.10.2020]. Disponibil pe Internet la adresa: http://www.ala.org/   

http://www.ala.org/
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folosească informațiile astfel încât ceilalți să poată învăța de la ei. Sunt oameni pregătiți pentru învățarea 

pe tot parcursul vieții, deoarece pot găsi întotdeauna informațiile necesare pentru orice sarcină sau 

decizie la îndemână”19. 

 Forest Woody Horton Jr. prezintă o privire de ansamblu asupra conceptelor și definițiilor legate 

de cultura informației și a rolului pe care aceasta îl joacă în învățarea formală și nonformală. Autorul 

explică în lucrarea Understanding Information Literacy, într-un mod nontehnic, cum pot fi găsite, 

recuperate, organizate, evaluate și utilizate în mod eficient informațiile, precizând că: „În era digitală, 

ceea ce înseamnă alfabetizarea informațională este că înțelegerea tehnologiilor nu este suficientă. Tot 

ceea ce trebuie să facă toată lumea este să învețe cum să utilizeze aceste tehnologii incredibil de diverse 

și puternice în mod eficient și efectiv pentru a căuta, prelua, organiza, analiza, evalua informațiile, și 

pentru a le folosi apoi în scopuri specifice de luare a deciziilor și de rezolvare a problemelor”20. 

UNESCO promovează conceptul de Media and Information Literacy 21  [Media și Cultura 

Informației] (MIL), recunoscând importanța mediei și a surselor de informare în viața noastră și în 

societățile democratice. Media and Information Literacy Curriculum for Teachers22, este un curriculum 

pentru educație în domeniul mass-mediei și în cel al informației pentru profesori și explică de ce 

alfabetizarea media și cultura informației ar trebui cercetate împreună. Informarea se face multilateral, 

bazându-se pe tendințele actuale, adică pe convergența dintre radio, televizor, internet, ziare, cărți, 

arhive digitale și biblioteci într-o singură platformă, prezentând astfel, pentru prima dată, media și 

cultura informației într-un mod integrator. 

Cadrul curriculum-ului media și cultura informației pentru profesori se adresează celor trei zone 

ale predării și învățării:  

• cunoașterea și înțelegerea mass-mediei și a informației pentru participare democratică și socială;  

• evaluarea textelor mass-mediei și a surselor informaționale (cine a creat, pentru cine a fost creat, 

care este mesajul);  

• producția și utilizarea mass-mediei și a informațiilor23. 

 

19  Evaluating Information: Information Literacy. American Literacy Association. Final report, 1989. [online], [accesat 

28.10.2020]. Disponibil pe Internet la adresa: 

https://libguides.ala.org/InformationEvaluation/Infolit  
20 HORTON, Forest Woody. Understanding Information Literacy: A Primer. Edited by the Information Society Division, 

Communication and Information, UNESCO Paris, 2007. [online], [accesat 28.10.2020]. Disponibil pe Internet la adresa: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000157020 

21 Media and Information Literacy include rețele sociale cum este Facebook, dar și mass-media tradiționale precum cărți, 

ziare, radio și televiziune și reprezintă capacitatea de a înțelege modul în care funcționează mass-media și cum poate fi 

utilizată. [online], [accesat 28.10.2020]. Disponibil pe Internet la adresa: https://www.dw.com/en/media-and-information-

literacy-a-practical-guidebook-for-trainers-third-edition/a-

42423367#:~:text=Media%20and%20information%20literacy%20(MIL,newspapers%2C%20radio%2C%20and%20televisio

n.  
22  WILSON, Carolyn; GRIZZLE, Alton ș.a. Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. Edited by the 

Information Society Division, Communication and Information, UNESCO Paris, 2007. [online], [accesat 28.10.2020]. 

Disponibil pe Internet la adresa: http://alfamedia.wdfiles.com/local--files/grupos-1-y-2/192971e.pdf  
23 Ibidem, p.33. 

https://libguides.ala.org/InformationEvaluation/Infolit
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000157020
https://www.dw.com/en/media-and-information-literacy-a-practical-guidebook-for-trainers-third-edition/a-42423367#:~:text=Media%20and%20information%20literacy%20(MIL,newspapers%2C%20radio%2C%20and%20television
https://www.dw.com/en/media-and-information-literacy-a-practical-guidebook-for-trainers-third-edition/a-42423367#:~:text=Media%20and%20information%20literacy%20(MIL,newspapers%2C%20radio%2C%20and%20television
https://www.dw.com/en/media-and-information-literacy-a-practical-guidebook-for-trainers-third-edition/a-42423367#:~:text=Media%20and%20information%20literacy%20(MIL,newspapers%2C%20radio%2C%20and%20television
https://www.dw.com/en/media-and-information-literacy-a-practical-guidebook-for-trainers-third-edition/a-42423367#:~:text=Media%20and%20information%20literacy%20(MIL,newspapers%2C%20radio%2C%20and%20television
http://alfamedia.wdfiles.com/local--files/grupos-1-y-2/192971e.pdf
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Un program educațional bazat pe curriculum media și cultura informației are următoarele scopuri 

în educarea elevilor, pentru ca aceștia:  

• să fie responsabili și participanți, cu simț etic în societate, competenți și autonomi; 

• să fie conștienți de nevoile lor informaționale și să se implice activ în lumea ideilor; 

• să arate încredere în propriile abilități de a rezolva probleme și să știe cum să regăsească 

informații relevante și sigure; 

• să poată administra instrumentele tehnologice pentru a accesa informații și pentru a comunica 

ceea ce au învățat; 

• să mențină standarde înalte în munca lor și să creeze produse de calitate; 

să fie flexibili, capabili să se adapteze la schimbare și să poată funcționa atât individual cât și în 

grupuri24 . 

 În toate țările din Europa există o abordare consecventă a definirii competenței digitale ca o 

competență-cheie. România, țară membră a UE, a introdus în politicile educaționale cele opt 

competențe-cheie în strategiile de formare, dintre care subliniem competenţa de a învăţa să înveţi şi 

competenţa digitală de utilizare a noilor tehnologii ca instrument de învăţare şi cunoaştere. Aceste 

recomandări sunt adresate tuturor profesorilor. Utilizarea tehnologiilor digitale oferă profesorilor 

posibilitatea de a proiecta oportunități de învățare antrenante în cadrul activităților pe care le organizează, 

iar acestea pot lua forma unor cursuri și programe mixte sau complet online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Ibidem, p.33. 
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EVALUARE la STIINTE ALE NATURII 

 

Şcoala Gimnazială Miloşeşti 

                                                                                         Prof.înv.primar, Petrescu Angelica 

 

1. Apa este un corp ............................care nu are culoare, .........................și nici................................... Fără 

apă nu ar fi posibilă ............................... 

1. Aerul este un corp ...................................alcătuit din mai multe .........................El este absolut necesar 

pentru ............................................ 

2. Solul este stratul de la .....................................pământului unde plantele își fixează ............................, iar 

unele animale își fac .............................. Solul negru este cel mai ................................... Solul argilos se 

folosește la .................................... Solul nisipos și cel calcaros este cel mai puțin ..................................... 

3. La suprafața Pământului sunt ape curgătoare și ape .................................................. 

a) Enumerați tipurile de ape curgătoare, în funcție de mărimea lor,  în ordine crescătoare : 

...................................,    ......................................,        .....................................,    ................................... 

a) Enumerați tipurile de ape stătătoare, în funcție de mărimea lor, în ordine crescătoare : 

.....................................,   .....................................,   ......................................,   ........................................ 

4. Dați exemplu de cel puțin 3 utilizări ale apei : 

1.................................................................................................................... 

2....................................................................................................................... 

3.............................................................................................................................. 

5. Completați spațiile punctate : 

• Trecerea unui corp din stare lichidă                       stare gazoasă se numește ............................. 

• Trecerea unui corp din stare ..................                       stare .......................... se numește condensare. 

• Trecerea unui corp din stare solidă                        stare lichidă se numește ............................. 

• Trecerea unui corp din stare ..................                       stare .......................... se numește solidificare. 

6. Completează cu denumirile fenomenelor care asigură circuitul apei în natură. 

• Apă                   vaporizare                    vapori de apă 

• Fulgi de zăpadă                  .............................                     picături de apă 

• Nori                       .....................................                      ploaie 

• Picături de ploaie                    ……………………………                   fulgi de zăpadă 

7. Alege fenomenul potrivit :      condensare,      topire,     solidificare,        vaporizare 

• Pe capacul rece aflat  deasupra oalei cu apă fierbinte se formează picături de 

apă.        ................................... 

• Apa din rufele puse la uscat.        .......................................................... 

• Fulgul de zăpadă căzut pe obraz   ....................................................... 

• Apa pusă în congelator  ....................................................................... 
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9. Adevărat sau fals? 

● Acetona se evaporă mai repede decât apa. 

● Solidificarea se poate produce la temperaturi scăzute sau la temperaturi ridicate. 

       ● Apa pusă în congelator se evaporă. 

       ● Gheața pusă în ceaiul fiebinte se solidifică. 

       ● În contact cu un corp rece, vaporii se condensează, adică se transformă în picături de apă. 

                ● Planeta Pământ este înconjurată de un înveliş de aer, numit atmosferă.                                                                       

              ● Apa este un factor de mediu fără de care viaţa ar fi posibilă.   

       ● Învelişul de aer (atmosfera) protejează planeta noastră de razele soarelui.   

       ● Aerul are culoare şi miros.   

       ● Fără aer vieţuitoarele pot trăi.   

       ● Pădurile sunt o sursă importantă de oxigen.   

       ●  Circuitul apei în natură este denumit şi ciclul apei sau ciclul hidrologic. 

       ● În cursul parcugerii acestui circuit apa nu-şi schimbă starea de agregare. 

       ● Când norii întâlnesc strat de aer rece se transformă în picături de apă. 

       ● Toţi fulgii de zăpadă se aseamănă între ei, având aceeaşi structură. 

       ● Apa se găseşte, în natură, doar sub formă lichidă. 

       ● Apa este o substanţă lichidă. 

       ● Când este curată nu are nici culoare, nici miros, nici gust. 

       ● Este netransparentă, deci nu putem vedea prin ea. 

       ● Fără apă, plantele şi animalele pot trăi. 

       ● Apa există peste tot: în oceane şi mări, în râuri, lacuri, bălţi, în atmosferă, în pământ, în toate 

organismele vii, în gheţari şi în subterane. 
 

10. Uneşte prin săgeţi fenomenul învăţat cu explicaţia corespunzătoare: 

 Evaporare(vaporizare)                      Trecerea apei din stare solidă în stare lichidă, la temperaturi 

      mai mari de 0  C. 

 

 Topire     Trecerea apei din stare gazoasă în stare lichidă, când 

întâlneşte 

      un strat rece de aer. 

 

 Solidificare    Trecerea apei din stare lichidă în formă de vapori, la  

                                                                  temperaturi ridicate. 

 

 Condensare    Trecerea apei din stare lichidă în stare solidă, la temperaturi 

                                                                  mai mici de 0  C. 
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OBICEIUL CALOIANULUI 

 

                 Ceremonialul Caloianului se petrece în a treia săptămână de la  Înviere. 

Obiceiul ,ritual de invocare a ploii-aducătoare de bogăţie,se practică  în prezent  în comuna 

mea Miloşeşti având  însă o mare vechime datând din epoca precreştină  în care domina credinţa 

în  zei,putem astfel spune că este o tradiţie păgână,dar care astăzi este un obicei românesc care se 

practică  în judeţul nostru Ialomiţa ,precum  şi-n judeţele vecine,Buzău şi Brăila, în regiunile mai 

secetoase. 

     Pregătirea  începe  încă din zilele de Paşti,când noi trebuie să adunăm cojile înroşite de la ouă 

pe care le vom folosi la împodobirea păpuşii de lut. 

     În a treia luni după Paşti, adică a treia săptămână după Invierea Domnului , încă din zori 

fetele ,de 8-9 ani  în sus , se strâng şi se împart, după vârstă,  în grupuri, nu mai mult de 3 . Fiecare 

grup va avea o conducătoare . Construiesc apoi o  păpuşă din pământ,un mic om din lut, pe care-l 

împodobesc cu cojile strânse. . Se aducea pământ galben din gropile satului (în cazul nostru din 

locurile cu case părăsite). Pământul galben se framanta cu apa  adunată de la trei fantani. 

     Păpuşa se numeşte -CALOIAN. 

     Acesta este pus  într-un mic coşciug  sau pe o scândură şi-l  înconjoară cu coji de ouă roşii  şi fel 

de fel de flori de primăvară ,printre care busuiocul are un loc aparte,cârpe înflorate ,panglici iar 

pe cap îi pun drept căciulă o coajă de ou roşu. 

    Se  începe slujba de  înmormântare,un copil este  preot , altul dascăl, altul duce steagul (o trestie 

cu un batic alb  în vârf),respectând tradiţia  îngropării -copiii au de interpretat roluri diferite, cum 

am mai spus:  preot ,dascăl ,bocitoare  care au lumânări aprinse,gropar,etc. 

   Grupurile merg prin toată comuna şi cântă un cântec ,este redat la sfârşitul referatului. Au sticle 

cu apă ,cu care se stropesc -distrându-se, şi se opresc pe la anumite gospodării pentru  a colecta : 

ouă ,bani, făină. 

    Urmează îngroparea omului de lut ,care se poate face în diferite locuri ,în  funcţie de starea 

vremii:lângă o fântână ,pe câmp,printre semănături. Copii merg apoi la unul din ei acasă, unde 

mama :prepară gogoşi ,fierbe ouă ,face plăcintă de brânză . Se servesc şi   se bea  suc ,toate  

cumpărate  din ce strânseserăm , aceasta  fiind «Pomana Caloianului». 

  După trei zile , în ziua de joi ,păpuşa este dezgropată  şi se aruncă pe bucăţi ( mâini, picioare, 

cap ,etc)  într-o  fântână  şi pe un câmp cu grâu . Se aruncă în apă pentru a tulbura apele ,aşa cum 

se întâmplă  înainte de a ploua. 

    Iarăşi  ,copiii se retrag la gospodăria unde au servit  «Pomana Caloianului» şi  petrec. 

    De ziua Caloianului bărbaţii lucrează până la amiază iar restul zilei petrec.   

Caloianul coincide cu o perioadă climaterică de mare însemnătate pentru încolțirea și creșterea 

culturilor, având drept scop asigurarea unor condiții normale de precipitații naturale. Apa care 

este simbolul vieții, este invocată pentru a obține fertilizarea pământului și fecunditatea 

animalelor, cu scopul obținerii belșugului pentru țărani .Sunt mândră mereu că elevii mă invită să 

particip alături de ei la desfășurarea acestui obicei iar copii mei ,orășeni,sunt foarte încântați de 
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fiecare dată de momentul haios când se aleargă copiii  şi se stropesc,moment aş spune 

magic,deoarece de cele mai multe ori după ,chiar a picurat ,semn că ritualul va avea rezultatele 

aşteptate. 

 

 

CÂNTECUL CALOIANULUI 

 

1.       Neică Ene Caloiene,                                              2.         Neică Ene Caloiene, 

 Ce-ai mâncat de te-ai umflat ,                                             Ce-ai băut de te-ai  urât, 

 Ou de raţă-ncondeiat,                                                           Apa din puţ părăsit, 

 Plesnir-ar  cin ′ ţi l-a dat.                                                     Plesnir-ar  cin ′  l-a zidit.                                

 

3. Neică Ene Caloiene,                                                 4.        Neică Ene Caloiene, 

 Toţi flăcăii sunt la plug,                                                       Cărăruica de din vale , 

  Numai tu mort în coşciug,                                                  Bătută  de-o fată  mare . 

 Toţi flăcăii sunt la coasă,                                                     Şi de-un voinicel călare. 

  Numai tu eşti mort  în casă,                                              Cărăruia din obor , 

 Toată lumea e la nuntă,                                                       Creşte iarbă  şi mohor. 

 Numai tu cu flori pe burtă. 

 

5.   Deschide     portiţele!                                                6.        Neică Ene Caloiene, 

    Să intre fetiţele!                                                                   Deschide   şi  uşile ! 

    Deschide obloanele!                                                             Să intre mătuşile ! 

     Să intre cucoanele !                                                            Să curgă  ploiţele ! 

                                                                                                   Să  crească grâniţele! 

 

7.  De când ploaia n-a plouat,                                           8.        Neică Ene Caloiene, 

    Şi  pământul s-a uscat !                                                      În grâu ai fost   îngropat, 

    Deschide poarta cea mare!                                                Şi măta te-a căutat,   

    Să curgă  ploaia cea tare!                                                   Prin pădurea  verde, deasă 

                                                                                                  Cu inima friptă ,  arsă 

                                                                                                  Prin pădurea  verde, rară. 

                                                                                                  Cu inima fripta-amară. 

9.  Neică Ene Caloiene, 

    Ţi-am vândut cămăşile! 

    Să- ţi facel pomenile . 

    Ţi-am vândut  şi pălăria. 

    Ca să-ţi facem datoria . 
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REFREN ; 

  Paparudă, rudă, rudă. 

  Vino,vino ,de ne udă, 

  Cu găleata  nouă, 

  Dă Domne  să  plouă! 

  Nu ne da pe stradă! 

  Că e rău de pagubă! 

  Să ne dai  cu ciuru! 

 Ca  să  crească mare  grâu! 
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Obiceiuri și tradiții românești de Crăciun în Muntenia 

Prof. înv. primar Demeter Florican Mirabela Corina 

Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara 

Poporul român este  un neam de oameni credincioși, care respectă atât sărbătorile bisericești 

importante din timpul anului, cât și tradiții locale, zonale, tradiții și obiceiuri care au fost transmise din 

moși-strămoși peste veacuri. 

Printre sărbătorile creștin-ortodoxe importante se numără: Nașterea Domnului sau Crăciunul, 

Învierea Domnului sau Paștele, Sfântul Nicolae, Sfântul Vasile, Sfânta Maria etc. Nu întâmplător    le-

am enumerat pe acestea, ci pentru că au dublă conotație: religioasă, dar și lumească. Astfel, de Crăciun 

sau mai bine zis, înainte de Crăciun oamenii, în funcție de  zona din care provin, întreprind o serie de 

obiceiuri: taie porcul, împodobesc bradul, copiii merg în colindat etc., pe lângă aspectul important de a 

merge la biserică. De Sfântul Vasile, pe 1 ianuarie, copiii merg cu Sorcova, cu Plugușorul de Anul Nou. 

De Sfântul Nicolae, copiii își pregătesc cizmulițele curate  pentru a primi cadouri. De Paști, la fel, pe 

lângă aspectele care țin de religie, gospodinele vopsesc ouă roșii sau felurit colorate pentru a le ciocni,  

fac pască etc.  

În cele ce urmează o să mă axez asupra unei sărbători dragi tuturor românilor, pentru că se și 

apropie încet-încet de altfel: Nașterea Domnului – Crăcinul. 

Crăciunul sau Naşterea Domnului este o sărbătoare creştin-ortodoxă de care, noi, românii ne 

bucurăm an de an pe data de 25 decembrie. Importanţa acestei sărbători reiese nu doar din perspectiva 

religioasă, ci şi din perspectiva lumească, aceea a tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti transmise din 

generaţie în generaţie, păstrate chiar până în zilele noastre. Sigur că, în timp, aceste tradiţii au mai 

suportat o serie de modificări. Schimbările au fost influențate de oameni, de societate care  evoluează, se 

schimbă permanent, oamenii sunt alții, au altă educație, alte perspective, inclusiv copii generației actuale 

sunt mult mai perspicace, ceea ce face mai dificilă misiunea lui Moș Crăciun în căutarea cadourilor și 

jucăriilor cât mai potrivite, moderne etc. 

Totuși, oricât s-ar schimba gemerațiile de oameni, aceștia sunt tot ființe umane, care au trăiri, 

emoții sentimente. Dacă privim din perspectiva copiilor, a  imensei bucurii pe care ei o simt şi o trăiesc 

când împodobesc bradul și întreaga casă de sărbătoare, sosirea lui Moş Crăciun cu desaga plină de 

cadouri, joaca la săniuş, la schi, pe zăpadă, în general, glasurile vesele şi cristaline ale lor, precum şi 

întreaga atmosferă din casele românilor devine magică de sărbători.  

Indiferent unde se află, familiile de români, cu cazia acestei sărbători merg la biserică, copiii 

împodobesc bradul şi îl aşteaptă nerăbdători  pe Moş Crăciun, merg în colindat, ies la săniuş. Casele 

abundă în arome de vanilie, dulciuri, prăjituri, sau alte bunătăți, deoarece adulţii se învrednicesc cu 

activitățile casnice, sacrifică porcul, pregătesc tot felul de specialităţi şi delicatese, fac schimbări şi 
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redecorează locuinţa chiar, o împodobesc cu decorațiuni care mai de care mai deosebite, în concluzie se 

pregătesc de sărbătoare. 

O zonă a țării noastre în care tradițiile și obiceiurile sunt la loc de cinste este Muntenia.  În 

judeţul Giurgiu, am trăit în anii copilăriei o multitudine de obiceiuri, care, din păcate, unele dintre ele au 

dispărut, însă altele încă se mai practică. 

Așadar, începând cu 20 decembrie, toți sătenii sunt implicați în sărbătoarea de Ignat, ei 

sacrificând porcii crescuți cu grijă în gospodării într-un an întreg. Ei își pregătesc toate cele necesare în 

gospodării pentru pârjolirea acestuia şi tranșarea lui. Prepararea mâncărurilor specifice tradiţionale: 

cartaboş, sarmale, fripturi de tot felul este o artă. Parcă fiecare se întrece care face bunătățile mai 

gustoase, de parcă ar urma a fi vândute la târg. 

În seara de 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului, nu doar copiii, ci şi adulţii, pleacă în colindat 

împreun cu copiii, numit de sătenii locului: „plecatul în bobârnaci”. Cu mic, cu mare, pornesc din casă 

în casă, până parcurg aproape tot satul. Gazdele care doresc să primească colindători, îşi lasă porţile 

gospodăriilor larg deschise, acesta fiind un semn pentru colindători că ei vor fi primiţi cu drag. Cei care 

nu doresc să primească colindători sau care nu sunt acasă, vor avea porţile închise, prin urmare acesta 

este un semn ca și colindătorii să nu oprească pe la casele lor. Colindătorii satului se organizează în mai 

multe grupuri de aproximativ zece-cincisprezece membri şi pornesc pe uliţele satului, având la ei o 

„traistă” veche (confecţionată de bătrânele satului din in, cânepă sau o pânză asemănătoare  care trebuie 

să fie rezistentă) şi cu multă bună-dispoziţie, veselie, gălăgie. După ce intonează unul sau mai multe 

colinde, ei încep să strige: „Bună seara la Moş Ajun/ Să fie-ntr-un ceas bun/ Scoate babo 5!” (sau 8, 9 

etc, adică câte persoane sunt în grup). Gazdele trebuie să le dea atâţia colăcei sau civrigi, nuci, mere, 

bomboane, câți membri sunt. Desigur, ei îi primesc în casă pe colindători şi le împart fiecărora 

„bobârnaci”, adică colăcei, îi pun la masă și îi servesc cu ceu au pregătit în casă, apoi gazdele conduc 

copiii până la poartă, mulţumindu-le acestora pentru că au venit să le colinde casa. 

Un alt obicei  extrem de vechi care se practica tot în aceste zile, înainte de Crăciun de către adulţi 

este  mersul cu „Vasilca”, care înseamnă denumirea unu cântec inventat din moşi-strămoşi, cu versuri 

destinate sărbătorilor, dar şi cu referire la porcul sacrificat. Un grup de şapte-opt membri, puneau pe o 

tavă o căpăţână de porc, ornată asemănător cu bradul, cu beteluri, clopoţei, hârtie creponată şi pe care o 

purtau prin tot satul, cântând, iar sătenii se  amuzau și se înveseleau participaând la acest ”spectacol”. 

În zilele noastre, bradul este împodobit de cei mici, ajutaţi de părinţi în dimineaţa de Ajun. Însă, 

în vremurile mai îndepărtate, brazii, de regulă cei din gospodăriile oamenilor, căci aproape fiecare 

sătean avea plantat un brad în curte, se împodobeau în Ajunul Anului Nou cu câte un globuleţ pe ici, pe 

colo, căci nu  erau la îndemâna oricui globurile în acele vremuri îndepărtate; însă hârtia creponată era 

destul de des utilizată de oameni, ei improvizând cu ajutorul ei globuri. 

În dimineaţa zilei de Crăciun, gospodinele pun sarmalele şi cartaboşul la fiert, după care se duc 

la cimitir la tămâiat. Întoarse acasă, pregătesc masa îmbelşugată. Nimeni nu începe să servească absolut 
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nimic, până nu se dă de pomană, atât membrilor din familie, cât şi neamurilor apropiate sau vecinilor. 

De asemenea, în această zi, porţile sunt dechise oamenilor dragi, prieteni, rude etc., care obligatoriu sunt 

aşezaţi la masă, ca să servescă măcar câte puţin din bunătăţile preparate de gazde. Dacă musafirii nu 

servesc nimic, îi jignesc de-a dreptul pe gazde, prin urmare este obligatoriu să te așezi la masă. Întreaga 

zi este petrecută în armonie,veselie, pace, bună-dispoziţie, liniște sufletească alături de oameni dragi. De 

asemenea,  întregul sat vuieşte de veselia  și gălăgia copiilor. 

Indiferent din ce zonă a ţării provenim, indiferent de faptul că trăim în ţară sau peste hotare, nu 

contează că trăim în mediul rural sau urban, ar trebui să perpetuăm aceste tradiții și obiceiruri românești, 

să avem aceleși simțiri adânc înrădăcinate în sufletele noastre de români. În acest fel ne păstrăm 

conștiința și identitatea națională veșnic vie. Astfel transmitem și copiilor noștri, acasă sau la școală, o 

parte din valorile spirituale românești, iar noi, adulții, încercăm să retrăim clipele copilăriei, așa cum le 

simțeam cândva. 
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Obiceiurile și tradițiile Crăciunului în zona Olteniei 

prof. înv. primar, Șeitan Aura Zlatița 

Liceul Teoretic William Shakespeare, Timișoara 

 Cunoscută sub denumirea de Crăciunul sau Naşterea Domnului, această sărbătoare este  creştina 

și ne bucurăm în fiecare an, în anotimpul iarna, în luna decembrie, în data de 25. Aceasta este una dintre 

cele mai importante sărbători pentru poporul român, atât din punct de vedere religios, cât al tradiţiilor şi 

obiceiurilor româneşti transmise din generaţie în generaţie şi perpetuate de-a lungul timpului până în 

zilele actuale. Nu doar oamenii se bucură de Crăciun, cât mai ales copiii. Prichindeii se bucură  de 

anotimpul iarna, în general, deoarece aceasta le oferă motiv de joacă în zăpadă. Entuziasmul este și mai 

mare pentru faptul că sunt în vacanță, au timp liber, iar atunci când decorează bradul, când își descoperă 

cadourile sub el, când se savurează dulciurile sunt de-a dreptul fermecați. Bucuria se poate citi pe chipul 

și atunci când intonează colinde, când se bucură de atmosferă frumoasă, aparte, de sărbătoare, de voie 

bună în familie. 

 Iarna se conturează într-un tablou mirific: peisajul minunat de un alb imaculat, copii cu săniuţe 

pe derdeluş, oameni de zăpadă care mai de care mai frumos decoraţi, veselie, zâmbete, clinchet energic 

al clopoţeilor, luminiţe viu colorate, sunetul cristalin al glasurilor de copii care cântă colinde, pregătirile 

mamelor, bunătăţile care ne îmbie cu fel de fel de arome, mersul cu colinda, toate acestea vin să 

completeze decorul magic al  sărbătorii Naşterii Domnului. 

Indiferent din ce  zonă ţării  provenim, din Banat până în Dobrogea, din Moldova până în 

Oltenia, tot poporul român se bucură de  această sfântă sărbătoare. În toate familiile de români se 

instalează buna dispoziţie, veselia şi spiritul de sărbătoare. Românii, chiar dacă sunt plecaţi în 

străinătate, peste mări şi ţări, fac eforturi deosebite să ajungă acasă,  în „sânul familiei”, să se poată  

bucura împreună cu cei dragi de Crăciun. Aceasta este o dovadă că valorile spirituale, sufleteşti, morale 

nu au fost uitate, nu s-au pierdut în timp, chiar dacă, în vremurile pe care le trăim, totul se derulează cu o 

viteză cutremurătoare, iar oamenii au devenit mai superficiali din cauza timpului liber din ce în ce mai 

puțin. 

Copiii, împodobesc bradul, îl aşteaptă nerăbdători pe Moş Crăciun, merg cu colinda. Mămicile şi 

bunicile pregătesc toate bunătăţile în casă, după ce porcul a fost deja sacrificat în ziua de Ignat de către 

bunici şi tătici. Prin urmare, întreaga familie are o contribuție împortantă la activităţile casnice şi 

tradiţionale din această perioadă. Spre exemplu, în zona Olteniei, sărbătoarea debutează în data de 20 

decembrie (Ignatul), atunci când porcul este tăiat. Încă din dimineaţa acelei zile, sătenii îşi pregătesc tot 

ce este  necesar pentru sacrificare în propria gospodărie. Apoi pregătesc diferite preparate gustoase din 

carne de porc. Nu înainte de a le oferi o mare bucurie copiilor: aceea de a-i urca pe porcul deja pârlit; 

tradișia spune că,  pentru a fi voioşi tot anul, copiii trebuie să încalece porcul tăiat și pârjolit. În unele 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN  ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

 

272 

 

sate, ei sunt însemnaţi pe frunte, cu sângele porcului, în semnul crucii, cu scopul de a fi feriţi de boli tot 

anul următor.  

 Mersul în colindat nu este unul simplu, deoarece sunt o serie de condiții pe care orice copil 

trebuie să le îndeplinească. Una dintre ele este aceea de a avea o clindă (un băț) corespunzătoare. Pentru 

aceasta,  se pregatesc beţe de alun, preferabil. Ele se decojesc şi  faşiile de coajă obţinute prin decojire, 

se aplică pe băţ sub forma unor împletituri, apoi se afumă, se dau jos de pe băţ, astfel încât rezultă nişte 

modele sub forma romburilor, dispuse alternativ, de culoare alba, respectiv neagră-maronie, de la 

afumare, precum un coș împletit din nuiele. După pregatirea băţului care poartă denumirea de “colindă”, 

care se pregătește înainte de Ignat, copiii se organizează în grupuri. Ei pornesc cu colinda și cu traista în 

dimineaţa de Ajun. Ei sunt primiţi de către gazde cu “colindeţi”, adică nişte colăcei făcuţi în case de 

gospodine. Copiii mai primesc nuci, mere, bomboane pe care le strâng într-un săculeţ din material textil 

cusut tot de gospodine, numit trăistuță. Unele gazde îşi primesc colindătorii cu vătraiul şi îi pun să 

“scornească” cu “joarda” sau vătraiul în foc, pentru ca anul viitor să fie unul bun. 

Tot în Ajun de Crăciun se împodobeşte bradul cu ornamente diversificate, frumos colorate şi este 

aşteptat Moşul în dimineaţa de Crăciun. Chiar în acea dimineaţă, după descoperirea cadourilor de către 

copii, gospodinele scot colăceii rumeniți şi aburinzi din cuptor şi îi împart, alături de alte preparate din 

carne, adică se dă de pomană, fiind pomeniţi cei morţi, după cum spune biserica. Prima dată, se dă de 

pomană membrilor familiei, apoi se pleacă cu pomana, cu ”împărțituri” prin sat, pe la vecini, neamuri 

sau apropiaţi. Masa de prânz este servită în armonie, linişte, veselie şi bună dispoziţie cu toată familia. 

Atmosfera de sărbătoare predomină în toate casele. Această atmosferă predomină până după Anul Nou, 

când se merge cu Plugușorul și cu Sorcova.  
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Rolul managerial al cadrului didactic 

 

Profesor învățământ primar Hojda Ioana Mihaela 

Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc, Suceava 

 

Rolul cadrului didactic de conducător al acţiunii de formare – dezvoltare a elevilor, prin 

predarea, învățarea și evaluarea disciplinei de specialitate, prin activități instructiv – educative , s-a 

reformulat la un nivel calitativ superior , deoarece însăși  procesul de învățământ, ca proces instructiv – 

educativ, reprezintă un proces managerial conform E. Joița . 

Activitatea profesorului ca manager educaţional este extinsă de la nivelul global, instituţional, la 

cel al clasei, al rezolvării diferitelor situaţii specifice procesului instructiv – educativ concret; relaţiile 

profesor – elevi apar ca un barometru al aplicării principiilor managementului educaţional. 

  Rolurile si  funcţiile principale manageriale ale cadrului didactic  

 La clasă, profesorul nu realizează numai predarea-învăţarea-evaluarea, ci şi relaţionează cu elevii, 

influenţându-le comportamentul de învăţare, intervine în direcţionarea evoluţiei lor generale.   Fiind 

figura centrală pentru elevi, profesorul capătă şi roluri de influenţare educativă.Astfel el îşi adaugă noi 

comportamente în activitatea cu clasa.Potrivit lui R. B. Iucu (2005, p.16 - 17) funcţiile îndeplinite de 

profesor în clasă sunt: 

➢ planifică:  

activităţile cu caracter instructiv şi educativ, determină sarcinile şi obiectivele pe variate niveluri, 

îşi structurează conţinuturile esenţiale şi alcătuieşte orarul clasei, etc.; 

➢ organizează:  

activităţile clasei, fixează programul muncii instructiv-educative, structurile şi formele de 

organizare; 

➢ comunică: informaţiile ştiinţifice, seturile axiologice sub forma mesajelor, stabileşte canalele de 

comunicare şi repertoriile comune; stabileşte relaţii interpersonale cu elevii prin intermediul unui 

dialog formativ; 

➢ conduce: 

activitatea desfăşurată în clasă direcţionând procesul asimilării dar şi al formării elevilor prin 

apelul la normativitatea educaţională; 

➢ coordonează:  

în globalitatea lor activităţile instructiv-educative ale clasei, urmărind în permanenţă realizarea 

unei sincronizări între obiectivele individuale ale elevilor cu cele comune ale clasei, evitând 

suprapunerile ori risipa şi contribuind la întărirea solidarităţii grupului; 

➢ îndrumă:  

elevii pe drumul cunoaşterii prin intervenţii punctuale adaptate situaţiilor respective, prin sfaturi 

şi recomandări care să susţină comportamentele şi reacţiile elevilor; 

➢ motivează:  
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activitatea elevilor prin formele de întăriri pozitive şi negative; utilizează aprecierile verbale şi 

reacţiile nonverbale în sprijinul consolidării comportamentelor pozitive; orientează valoric prin 

serii de intervenţii cu caracter umanist tendinţele negative identificate în conduitele elevilor; 

încurajează şi manifestă solidaritate cu unele momente sufleteşti ale clasei; 

➢ consiliază:  

elevii în activităţile şcolare dar şi în cele extraşcolare, prin ajutorare, prin sfaturi, prin orientarea 

culturală şi axiologică a acestora;  

➢ controlează:  

elevii în scopul cunoaşterii stadiului în care se află activitatea de realizare a obiectivelor precum 

şi nivelele de performanţă ale acestora. Controlul nu are decât un rol reglator şi de ajustare a 

activităţii şi atitudinii elevilor; 

➢ evaluează:  

măsura în care scopurile şi obiectivele dintr-o etapă au fost atinse prin instrumente de evaluare 

sumativă, prin prelucrări statistice ale datelor recoltate şi prin elaborarea sintezei aprecierilor 

finale. Judecăţile valorice pe care le va emite vor constitui o bază temeinică a procesului de 

caracterizare a elevilor. 

 

Rezultă că profesorul are atribuţii specifice managementului şi că el trebuie privit ca 

manager al clasei de elevi şi  pregătit şi în acest sens. 

Status / Rol / Comportament / Stil educativ-managerial al cadrului didactic 

 

 

 

 Statusul defineşte deci identitatea socială, drepturile şi îndatoririle individului, cu două 

dimensiuni: prima este verticală şi traduce relaţii ierarhice; cea de a doua este orizontală şi exprimă 

interacţiunile dintre indivizi egali.  

 

 

 

Rolul reprezintă un concept major pentru definirea identităţii sociale a indivizilor. Este 

considerat a fi aspectul dinamic al statusurilor, unui status putându-i corespunde mai multe roluri. 

După opinia lui H. Mintzberg (apud. V.M. Cojocariu, 2004, p.59) managerii, deci şi profesorul – 

manager, ar interpreta de fiecare dată, un ansamblu de roluri: 

- roluri interpersonale: figură centrală, leader, persoană de legătură; 

- roluri informaţionale: monitor, diseminator, nod de informaţie, purtător de cuvânt; 

- roluri decizionale: antreprenor, alocator de resurse, negociator, corector. 

Keneth Moore (apud. Roxana Tudorică, 2007, p.88) consideră că profesorul îndeplineşte două 

tipuri de roluri: 

- rol nucleu – expert educaţional (incluzând toate activităţile didactice); 

Statusul este poziţia pe care un individ o ocupă în una din dimensiunile 

sistemului social precum profesia, nivelul de pregătire, sexul sau vârsta. 

Rolul se referă la responsabilităţile care se aşteaptă a fi 

îndeplinite de persoana care deţine un anumit status. 
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- rol de suport – incluzând roluri care facilitează realizarea primului (manager, consilier). 

 

 

 

În cazul profesorului, stilul este modalitatea individuală în care relaţionează cu elevii săi, îşi 

conduce activitatea la clasă, ia şi impune decizii, monitorizează şi evaluează activitatea clasei. 

Unii autori propun realizarea unei distincţii între stilul educativ şi stilul managerial. Realizând 

un tabel comparativ al caracteristicilor stilului managerial şi stilului educaţional Elena Joiţa (2000, p.157 

– 158) consideră că: „nu există deosebiri de fond în definirea celor două categorii de stiluri; sunt 

diferenţiate însă prin conţinutul activităţii la care se referă şi prin elementele acestuia (obiective, 

strategii), modul de construcţie personală în raport cu ele”. 

O cercetare a lui Fred Fieder citat de R.B.Iucu (2000, p.128) introduce o departajare între 

comportament şi stil: 

- comportamentul este înţeles ca un set de acte specifice, care-l angajează pe individ în activitatea 

didactică atunci când direcţionează, conduce colectivul; 

- stilul reprezintă trebuinţele fundamentale ale unui „lider” care motivează comportamentul. 

Astfel, comportamentul se schimbă prin modificarea condiţiilor externe, în timp ce stilul 

rămâne constant. 

Unul dintre cele mai cunoscute experimente cu privire la stilurile de conducere este cel organizat 

de Lewin, Lippit şi White care pun în evidenţă trei stiluri de conducere în trei situaţii psiho-sociale 

diferite. 

1. climat şi stil de conducere autoritar, în care managerul ia deciziile, 

2. climat şi stil de conducere democratic, în care deciziile se iau în comun, 

3. climat şi stil de conducere laisser-faire, nedirijat. 

Realitatea este că nu există stiluri de conducere în stare pură; în fiecare clipă managerul 

(profesorul) acţionează şi reacţionează în funcţie de situaţii (educaţionale) specifice. Pentru situaţiile 

care impun un grad mare de ordine şi disciplină, care solicită decizii rapide, executate imediat, stilul de 

conducere autoritar este cel mai avantajos. Pentru situaţiile care solicită mobilizarea membrilor echipei, 

pentru care motivaţia şi creativitatea acestora este esenţială, stilul de conducere democratic îşi dovedeşte 

superioritatea. În situaţiile de joacă, divertisment, plăcere, stilul de conducere laisser-faire poate să fie 

adecvat. Aşa că diferenţierea stil autoritar / democrat / laissez – faire este oarecum depăşită. 

O altă teorie numită de autorii ei J.Tannembaum şi L.A.Schmidt continuumul stilurilor de 

conducere adoptă criteriul de diferenţiere autoritatea managerului în relaţie directă cu autoritatea 

subordonaţilor. După aceste criterii, au fost identificate şapte trepte caracterizate prin nivelul tot mai 

scăzut al autorităţii şi nivelul tot mai ridicat al libertăţii subordonaţilor.Aceste trepte sunt: 

1. managerul ia decizii şi le anunţă, 

2. managerul ia decizii şi le „vinde”, 

3. managerul prezintă ideile şi invită la întrebări, 

4. managerul prezintă o propunere de decizie care va fi dezbătută, 

Stilul este modul propriu în care un individ îşi îndeplineşte rolurile 

statutare. 
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5. managerul prezintă problema, ascultă sugestiile şi apoi decide, 

6. managerul defineşte limitele şi cere echipei să decidă, 

7. managerul permite echipei să decidă în limitele prescrise de constrângerile exterioare. 

Deşi acest model indică o creştere a libertăţii de decizie a subordonaţilor drept criteriu de 

eficienţă managerială, el nu ia în considerare decât dimensiunea relaţională a unui stil de conducere, dată 

de relaţia şef-subordonaţi. 

După criteriul interacţiunii între centrarea pe sarcină şi centrarea pe relaţiile umane P.Hersey şi 

K.Blanchard identifică 4 stiluri principale: 

A) "DIRECTIV" (Tell): pentru educabilii care nu pot şi nu vor să realizeze activităţile cerute. 

Educatorul manager "spune" ce trebuie să facă elevul şi controlează (pe cât posibil) fiecare acţiune; 

B) "TUTORAL"(Sell): pentru educabilii care nu pot, dar vor să realizeze sarcina respectivă. 

Educatorul îşi "vinde" sugestiile, deciziile, încercând să convingă, fiind centrat atât pe sarcină, cât şi pe 

relaţiile interumane; 

C) "MENTORAL"(Participate): pentru educabilii care pot şi vor, dar nu în suficientă măsură, deci 

ale căror capacităţi şi motivaţie mai trebuie dezvoltate. Educatorul "participă", cu sugestii, sfaturi, ajutor, 

de fiecare dată când acestea îi sunt cerute. Este centrat pe relaţiile umane. 

D) "DELEGATOR"(Delegate): pentru educabilii care pot şi vor în suficientă măsură. Educatorul 

"deleagă" educabililor autoritatea de luare a deciziilor. El nu mai este centrat nici pe sarcină, nici pe 

relaţii. 

Este recomandată nu numai adecvarea stilurilor la situaţia concretă (în cazul de mai sus, nivelul 

atins al competenţelor-ţintă şi motivaţia elevilor), ci şi aplicarea succesivă a acestor stiluri, de la cel 

"directiv" la cel "delegator": când grupul de educabili şi/sau sarcina de învăţare sunt noi, educatorul 

trebuie să spună educabililor ce şi cum să facă. Ulterior, pe măsura construirii competenţelor şi 

motivaţiei necesare, educatorul va trece, pe rând, la celelalte stiluri.  

Dacă în pedagogia clasică profesorul adopta stilul didactic cel mai adecvat personalităţii sale, lecţia 

fiind centrată pe profesor, pedagogia modernă solicită tot mai mult stiluri didactice diferenţiate în 

funcţie de elevi, lecţia  fiind centrată pe elev şi pe situaţia de învăţare. 

Elena Joiţa (2000, p.169-171) prezintă o amplă clasificare a stilurilor manageriale din care vom 

reţine câteva: 

a.) după combinaţia caracteristicilor personale şi a factorilor de succes: 

manageri cu har – cu calităţi manageriale utilizate adecvat; manageri fără har – aplică teoria managerială 

însuşită fără a o adapta la situaţiile concrete; manageri autocraţi – impun decizia, colaborează cu cei care 

sunt de acord cu ei (yes-man), recurg la constrângeri; manageri democraţi – încurajează participarea, 

implicarea în luarea deciziilor, recurg la convingere, la autoritatea profesională; manageri vizionari - 

adevăraţi lideri; încurajează participarea, schimbarea, implicarea; manageri controlori – administratori; 

utilizează sistemul normativ excesiv; indiferenţi la problemele celorlalţi; 

b.) După relaţia între preocuparea pentru sarcină, pentru randament şi pentru relaţii:tipul negativ - 

slabe trăsături de conducător, lipsit de interes, evită problemele, nu acceptă propuneri, 
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demoralizează; tipul birocratic – se ocupă de randament în mod rigid, emite puţine idei, nu 

încurajează, neglijează îndeplinirea sarcinilor, subestimează relaţiile; 

tipul altruist – interesat îndeosebi de relaţii, creează climat favorabil, dar obţine randament scăzut, 

dezorganizare;tipul promotor – atras de randament, legat de echipă, stimulează participarea, dezvoltă 

interesul; tipul autocrat – acordă prioritate sarcinilor de moment, minimalizează relaţiile, recurge la 

constrângeri, control, ameninţări; respinge iniţiativele, înnăbuşă conflictele; generează un climat de 

anxietate; tipul autocrat cu bunăvoinţă – preocupat de randament şi de sarcini; ştie să solicite, fără să 

irite; tipul ezitant – oscilant, preocupat de sarcini şi relaţii; interes scăzut pentru rezultate, ia decizii sub 

presiunea evenimentelor, face compromisuri; tipul realizator – insistă pe organizarea eficace a 

eforturilor, pretinde randament ridicat, cunoaşte colaboratorii, lucrează diferenţiat; receptiv la opinii; 

rezolvă situaţiile conflictuale. 
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                                       MODALITĂȚI DE ABORDARE A ACTIVITĂȚILOR                       

INTERDISCIPLINARE ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

                                                                        Matei Irina 

 Școala Gimnazială Căteasca 

 

   Problemele cu care elevii se vor confrunta în viața profesională, socială sau personală impun decizii care 

nu se regăsesc în cadre disciplinare. Dimpotrivă, ele au un caracter integrat iar rezolvarea lor impune 

corelații rapide, semnificative și acțiune contextualizată. 

   Elevii acumulează un ansamblu de cunoștințe, deprinderi, atitudini. Pentru a- i sprijini în identificarea 

legăturilor între ideile și procesele dintr- un singur domeniu, dar și a celor între ideile și procesele din 

domenii diferite, precum și din lumea exterioară școlii, se impune realizarea unui curriculum integrat. 

    Curriculum integrat prezintă următoarele caracteristici: 

-  combină și pune în relație obiectele de studiu; 

-  stabilește relații între concepte, fenomene și procese din diferite domenii; 

-  corelează rezultatele învățării cu situațiile din viața cotidiană; 

-  se centrează pe activități integrate, de tipul proiectelor; 

-  are la bază unități tematice, concepte sau probleme; 

-  asigură flexibilitatea în gestionarea timpului școlar și în gruparea elevilor; 

-  maximizează utilizarea timpului pentru ,, împrumuturile” dintr-o arie curriculară, spre a fi utilizate ca 

suport pentru o alta; 

-  acoperă ,,rupturile” dintre discipline; 

-  asigură prin educație, construirea unor structuri mentale, dinamice și capabile să sprijine deciziile cele 

mai bune; 

-  facilitează rezolvarea de probleme; 

-  angajează responsabil elevul în procesul învățării; 

-  încurajează comunicarea și relațiile interpersonale, prin valorificarea valențelor formative ale 

sarcinilor de învățare în grup; 

-  transformă cadrul didactic în factor de sprijin, mediator și facilitator, diminuând funcția sa de furnizor 

de informații; 

-  asigură profunzimea, trăinicia și reactivarea rapidă a cunoștințelor, generate de perspectiva integrată 

asupra cunoașterii, prin intensificarea relațiilor dintre concepte, idei, practici și teme abordate în școală 

și în afara ei; 

-  abilitează metodologic cadrele didactice pentru integrare curriculară: coordonare între temele abordate 

clasic și cele realizate integrat, stabilirea modalităților de evaluare formativă a performanțelor 

individuale și a celor obținute în învățarea prin colaborare, precum și organizarea proiectelor într-o 

schemă orală coerentă. 
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    Metodele de predare tradiționale sunt: expunerea didactică, conversația didactică, demonstrația, 

observarea, lucrul cu manualul, exercițiul, algoritmizarea, problematizarea, studiul de caz, etc. 

       

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

metodele tradiționale de învățare. Elevii nu sunt doar un  receptor de informații, ci și un participant activ 

la educație. În procesul procesul instuctiv- educativ, încurajarea comportamentului particiăativ înseamnă 

pasul de la ,, a învăța” la a ,,învață să fii și să devii”, adică pregătirea pentru a face față  situațiilor, 

dobândind dorința de angajare și acțiune.Principalele metode de dezvoltare a gîndirii critice sunt: 

metoda Ciorchinelui, metoda Mozaic, Harta conceptuală, metoda Pălăriilor gânditoare, diagrama Venn, 

jurnalul cu dublă intrare, jocurile de rol, SINELG, etc.   

   1. HARTA CONCEPTUALĂ 

    Este o metodă prin care învăţarea noilor informaţii depinde de conceptele deja existente în mintea 

elevului şi de relaţiile care se stabilesc între acestea. Pentru că structurează cunoştinţele elevului, 

important 

nu este cât cunoaşte elevul, ci relaţiile care se stabilesc între cunoştinţele asimilate. Deşi a fost 

recunoscută ca 

o potenţială metodă de evaluare a cunoştinţelor, harta conceptuală poate fi utilizată cu succes şi ca 

instrument 

 de instruire. 

    Ea poate fi definită ca un grafic care include concepte centrale (localizate în centrul hărţii) şi concepte 

secundare (localizate către marginea hărţii); prin harta realizată se comunică felul în care este înţeleasă 

relaţia între concepte. Se poate lucra individual sau pe grupe, cadrul didactic având rolul de a coordona 

activitatea şi de a organiza discuţiile prin care se trag concluziile finale. 

  2. HARTA TEXTULUI 

   Este metoda prin care elevii învaţă să descopere şi să prezinte elementele constructive ale unui text. Se 

poate lucra individual sau pe grupe, harta contribuind din plin la dezvoltarea capacităţii elevilor de a 

decoda un text. 

   Realizarea hărţii textului se realizează iniţial sub îndrumarea cadrului didactic, dirijând demersul până 

la obişnuirea elevilor cu paşii de lucru  

   Harta textului este o listă care prezintă succint:  

  - Titlul textului: 

  - Autorul: 

  - Subiectul: 

  - Scrie un scurt rezumat al povestirii: 

  - Personajele: 

  - Descrie personajele principale: 

  - Acţiunea: 

  - Povestește o scenă palpitantă: 

   Evaluare: 
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  - Crezi că povestirea merită citită? Motivează! 

  3.. JURNALUL CU DUBLĂ INTRARE 

   Pentru aplicarea ei, elevii trebuie să-şi împartă pagina în două părţi, trasând o linie verticală pe 

mijloc. În partea stângă se pot nota citate, fragmente, desene, concepte- cheie  din text iar în partea 

dreaptă comentarii personale, reacții afective la cele citite, vor justifica alegerea făcută, vor scrie ce i-a 

determinat să facă această alegere. Pot nota, de asemenea, impresii, sentimente, păreri, întrebări. 

     În reflecţie, învăţătorul poate utiliza o serie de întrebări care să le ghideze notaţiile şi implicit, 

procesul de gândire critică:  

- “Ce vi s-a părut semnificativ?”,  ,,De ce?”,  

- “Cum v-a facut acest aspect sa vă simţiţi?”,  

- “Aveţi aceeaşi părere ca autorul?”…etc. 

 4. JOCUL DE ROL (SIMULAREA) 

      Reprezintă o metodă care contribuie la dezvoltarea capacităţii elevilor de a utiliza creator noţiunile 

învăţate; asumarea şi jucarea unui rol demonstrează o înţelegere a relaţiilor care se pot constitui la 

nivelul enunţului. Se bazează pe simularea unor funcţii, relaţii, activităţi, fenomene, sisteme; elevii devin 

actori ai vieţii sociale pentru care se pregătesc; îşi vor dezvolta capacităţile empatice, gândirea critică şi 

puterea de decizie; se exersează toleranţa faţă de unele idei şi puncte de vedere diferite de cele proprii; 

prin dramatizare se generează situaţii problematice şi se determină participarea activă a elevilor. 

    Etapele pregătirii și folosirii jocului de rol: 

 - Incălzire grupului; 

 - Definitivarea situaţiilor si a personajelor; 

 - Organizarea grupului: alegerea actorilor şi a observatorilor; 

 - Derularea jocului de rol; 

- Analiza jocului de rol, ce implică: intervievarea actorilor, analiza de conţinut şi analiza 

comportamentală. 

5. LASĂ-MĂ PE MINE SĂ AM ULTIMUL CUVÂNT! 

   Este o tehnică prin care: 

 - este realizată reflecţia ce urmează lecturării şi studierii unui text; 

 - încurajează participarea la activitatea de învăţare a elevilor mai tăcuţi, mai reţinuţi, mai timizi, care nu 

au suficientă încredere în forţele proprii. 

    Asemănătoare jurnalului cu dublă intrare, această metodă facilitează participarea la lecţie şi a elevilor 

tăcuţi. Se împarte elevilor o fişă cu un text iar elevii îşi aleg fragmentul care le-a plăcut mai mult  şi pe 

verso notează un scurt comentariu. După ce s-a realizat această activitate independentă, învăţătorul 

solicită un elev, ales în mod aleatoriu,  să citească fragmentul, pe marginea acestui fragment se face un 

scurt comentariu. 

6. MOZAICUL   

    Această metodă presupune parcurgerea următorilor paşi: 

    Construirea  echipelor de lucru: elevii  numără, astfel încât fiecare membru al fiecărei echipe să aibă 

un număr. 
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    a) Învățătorul împarte textul ce urmează a fi studiat  în 4-5 părți (atâtea câte echipe s-au constituit 

inițial) 

    b) Constituirea  grupelor de ,,experți”și rezolvarea sarcinilor de lucru 

     c)  Fiecare membru al grupei va primi o fișă de învățare (elevii cu nr.1 –fișa nr.1,  cei cu nr. 2 –fișa 2) 

      d) Se dă sarcina: fiecare elev va trebui să studieze întreaga lecție, care va fi însă predată de colegii de 

grup pe fragmente. 

      e) Toți elevii cu nr. 1 se adună într-un grup, cei cu nr. 2 în alt grup… și se vor  numi „experți”. 

„Experții” citesc fragmentul care le revine, discută între ei, hotărăsc modul în care vor preda. 

      f) Se refac grupele și „experții” le predau celorlalți colegi de grupă ceea ce au studiat. 

     Învățătorul va răspunde întrebărilor la care „experții” nu au știut și corectează eventualele informații 

eronate. 

8. PĂLĂRIILE GÂNDITOARE 

     Reprezintă o metodă care corespunde diferitelor tipuri de gândire. Încurajează gândirea complexă, 

atât cea individuală, cât și cea de grup. 

     Participanții la jocul didactic trebuie să cunoască foarte bine semnificația fiecărei culori și să își 

asume rolul sugerat de aceasta:     

    Pălăria albastră – este liderul, clarifică/alege soluția corectă, (moderatorul), semnifică gândirea 

speculativ, informează, este neutru, semnifică gândirea obiectivă; 

PăPălăria roşie – spune ce simte (psihologul), semnifică gândirea influenţată de afect; 

    Pălăria neagră –identifică greșelile, aspectele negative (criticul), semnifică gândirea critică negativă; 

    Pălăria verde –generează idei noi (gânditorul), semnifică gândirea creativă; 

    Pălăria galbenă ––identifică aspectele pozitive (optimistul), semnifică găndirea optimistă. 

9. METODA R.A.I. (Răspunde, Aruncă, Interoghează) 

    Este o metodă de fixare şi de sistematizare a cunoştinţelor, dar şi de verificare. Are la bază stimularea 

şi dezvoltarea capacităţilor copiilor de a comunica (prin întrebări şi răspunsuri), despre ceea ce au 

învăţat.Urmăreşte realizarea feed-back-ului printr-un joc de aruncare a unei mingi uşoare.  

    Copilul care aruncă mingea, trebuie să formuleze o întrebare, din cunoştinţele însuşite şi să o adreseze 

copilului care o prinde. Cel care prinde mingea, răspunde la întrebare, apoi o aruncă mai departe, altui 

coleg, punând o nouă întrebare. Copiii care nu ştiu răspunsul ies din joc.  Este o metodă de fixare şi 

sistematizare a cunoştinţelor, dar şi de verificare, care urmăreşte realizarea feed-back-ului. 

10. SINELG (Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii şi a Gândirii) 

    Este o modalitate de codificare a textului care permite celui care învaţă să citească şi să înţeleagă în 

mod activ şi pragmatic un anumit conţinut. 

    Înainte de a începe lectura textului, elevilor li se cere să  noteze tot ce ştiu sau  cred  că ştiu despre 

tema ce va prezentată în text. Învăţătorul pune întrebări  pentru a direcţiona gândirea  elevilor, pentru a 

le stârni curiozitatea și a-i implica în citirea /studierea textului.  

11.   STUDIUL DE CAZ  este metoda de găsire a soluţiilor eficiente pentru rezolvarea unei situaţii 

problemă, antrenând elevii în situaţii reale, concrete. 
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12. TURUL GALERIEI stimulează gândirea, creativitatea şi învățarea eficientă, încurajând copiii să-şi 

exprime opiniile cu privire la soluţiile propuse de colegii lor. Această tehnică de învăţare necesită 

mişcarea elevilor în sala de clasă, fapt care-i atrage şi le stârneşte interesul. 

13. ŞTIU/VREAU SĂ ŞTIU/AM ÎNVĂŢAT 

     Elevilor li se cere să inventarieze –procedând individual, prin discuţii în perechi sau în grup- ideile pe 

care consideră că le deţin cu privire la subiectul ce va urma. Aceste idei sunt notate în rubrica  ,,Ştiu”. 

     Totodată se notează şi ideile despre care au îndoieli sau ceea ce ar dori să ştie în legătură cu tema 

respectivă. Aceste idei sunt grupate în rubrica ,,Vreau să ştiu”. Urmează studierea unui text, realizarea 

unei investigaţii sau dobândirea unor cunoştinţe referitoare la acel subiect.,iar ei inventariază noile idei 

asimilate pe care le notează în rubrica  ,,Am învăţat”. 

14. METODA PROIECTULUI 

    Poate fi utilizată la investigarea aprofundată a unor teme, concepţii prin realizarea unui suport vizual, 

în scopul fixării ideilor şi a punctelor de vedere proprii; elevii pot folosi colajul, fondul muzical, 

cromatica, fotografia, antrenându-şi astfel creativitatea şi imaginaţia.    Presupune o investigaţie amplă 

(individuală sau de grup).  La iniţierea proiectului se stabilesc: tema, obiectivele, echipele de lucru, 

sarcinile, data finalizării, bibliografia. 

15. METODA PORTOFOLIULUI  însumează produse obținute prin metode și tehnici de evaluare  

variate: analize, sinteze, eseuri, postere, colaje, miniproiecte, fișe de lectură, teme revizuite, etc. 

   În concluzie,  o activitate integrată, eficientă,  motivează elevii, le sporeşte stima faţă de ei înşişi, 

dezvoltă toate laturile personalităţii lor, stimulează creativitatea, îi pregăteşte pentru integrarea socială  şi 

profesională.  
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PROFILUL DE FORMARE  AL ELEVULUI DE CLASA A IV-A 

Prof. Înv.Primar Coroi Monica Simona 

Liceul Tehnologic„Stefan Hell” Sântana 

 

Începând cu anii 80-90 ai secolului trecut, majoritatea sistemelor de educație trec prin diverse 

reforme ca urmare a presiunii tot mai mari pentru o educație de calitate pentru toți care să satisfacă 

totodată nevoile tot mai sofisticate ale individului și solicitările, fără precedent ca dinamică, din 

societatea cu ritm înalt de dezvoltare. Aceste reforme pun în prim plan curriculumul centrat pe nevoile 

celui care învață. Cu precădere la granița dintre milenii, acest curriculum devine dezvoltat pe baza unor 

sisteme de generare unde competența este elementul fundamental. În general, indiferent de țară, de 

contextul cultural și de specificul național, sistemele de educație trec la aceste reforme pentru adecvarea 

școlii la o nouă epocă, unde absolventului i se cere mult mai mult decât o specializare îngustă și/sau o 

cultură generală, unde examenul (vieții!) nu mai presupune recitarea unui manual/ tratat/ curs al 

profesorului emerit ... cutare. Provocarea cea mai mare este aceea că - dincolo de orice fel de retorici – 

absolventul chiar trebuie să învețe pe tot parcursul vieții. 

În România, este publicat un profil de formare al absolventului de învățământ obligatoriu în 1981 

, profil care stă la baza reformei curriculare de la sfârșitul anilor 90. 

Ca urmare a eforturilor de optimizare a educaţiei la nivel european, din perspectiva adecvării 

şcolii la caracteristicile pieţei muncii, un grup de lucru al comisiei europene a redactat şi promovat în 

2006 un document  care îşi propune să ofere un „profil de formare european” structurat pe baza a opt 

competențe cheie. 

Cele 8 competențe cheie sunt: 

• Comunicare în limba maternă; 

• Comunicare în limbă străină; 

• Competențe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii; 

• Competențe digitale; 

• A învăța să înveți; 

• Competențe sociale și civice; 

• Spirit de inițiativă și antreprenoriat; 

• Sensibilizare și exprimare culturală 

 

Programa școlară este elaborata potrivit unui model de proiectare curriculară , centrat pe 

competențe. Profilul de formare al elevilor este structurat pe opt competenţele cheie , competențe care 

reprezintă un ansamblu de cunoștințe, abilități și atitunini necesare pe tot parcursul vieții. 

Comunicare în limba maternă 

• Elevii vor fi capabili să înțeleagă și să reproducă mesaje orale sau scrise în diverse situații de 

comunicare 
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• Recunosc şi corectează greşeli de ortografie şi de punctuaţie în redactarea unui text 

• Redactează texte funcționale – scrisoare, bilet, invitație 

• Îşi exprimă  gândurile, părerile, emoţiile în cadrul unor mesaje simple în contexte familiare de 

comunicare  

• Participe la interacţiuni verbale în contexte familiare, pentru rezolvarea unor probleme de şcoală 

sau de viaţă 

• Cunosc și identifică părți de vorbire și de propoziție 

Comunicare în limbă străină 

• Identifică  informaţii în limba străină în mesaje orale sau scrise simple, în contexte familiare de 

comunicare  

• Își exprime părerile şi emoţiile în cadrul unor mesaje scurte, simple, scrise și orale, în contexte 

familiare  

• Participă la interacţiuni verbale simple în contexte familiare de comunicare  

Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii  

• Recunosc, utilizează și desfășoară operații cu numere  

• Cunosc elemente de geometrie 

• Localizează obiecte în spațiu  

• Cunosc caracteristici și proprietăți ale figurilor și corpurilor geometrice în context diferite 

• Operează cu unități de măsură 

• Organizează și reprezintă date în tabele 

• Rezolvă probleme în situaţii familiare 

• Manifestă interes pentru sănătatea propriei persoane și pentru un mediu curat   

• Aplică unele reguli elementare de igienă personală și de comportament responsabil în raport cu 

mediul 

Competențe digitale 

• Folosesc instrumente digitale 

• Utiliziază funcţii şi aplicaţii simple, respectând norme de bază privind siguranţa pe internet 

A învăța să înveți 

• Înțelege sarcini de lucru și pune întrebări dacă are nelămuriri 

• Se poate concentra pe tot parcursul activității, ducând-o la sfârșit 

• Verifică, recunoaște și corectează greșeli în activitate 

 

Competențe sociale și civice 

• Arată interes pentru autocunoaştere 

• Cunoaște și aplică norme de conduită în viața cotidiană 

• Cooperează și lucrează in echipă 

• Recunoaște, acceptă și respectă diversitatea culturală 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN  ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

 

286 

 

Spirit de inițiativă și antreprenoriat 

• Manifestă curiozitate în abordarea de sarcini 

• Își asumă angajamente, fără teama de eşec. 

• Manifestă inițiativă în realizarea de sarcini 

Sensibilizare şi exprimare culturală  

• Recunoaşte elemente culturale locale, din patrimoniul naţional şi universal 

• Participa la proiecte culturale organizate în şcoală şi în comunitatea locală 

• Recunoaște  meserii și utilitatea acestora            
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Lectura – cale spre sufletul copiilor 

Alina Nicoleta Bălescu, prof. înv. primar 

Școala Gimnazială "George Bacovia” București 

 

Prin literatură, realitatea este recreată în toată complexitatea ei și oferă elevului un întreg univers  

de cunoaștere, gânduri și sentimente. 

Dezvoltarea gustului pentru frumos trebuie să constituie un obiectiv în sine pe parcursul primilor 

ani de studiu. Literatura trebuie să formeze elevul, astfel încât el să devină un umanist, capabil să 

înțeleagă și să aprecieze frumosul din natură, din literatură, pictură și muzică. 

Contactul cu poveștile conduce la dezvoltarea gustului pentru frumos, la îmbogățirea 

vocabularului, la stimularea creativității. 

De aceea, unul din obiectivele de maximă importanță este cultivarea pasiunii pentru lectură, 

stimularea gândirii și imaginației, plăcerea de a interpreta diferite opere literare, trăirea acestora dar și 

dorința de a crea a fiecărui elev. 

Într-o lume dominată de mass-media, literatura pierde din ce în ce mai mult teren, fiind aproape 

uitată, în favoarea computerului, a revistelor, a filmelor, a internetului.   

Cu părere de rău, am realizat că elevii de astăzi citesc foarte puțin, mulți dintre elevii mici alocă 

cea mai mare parte a timpului liber jocurilor pe calculator. Aceste preocupări sunt dăunătoare atunci 

când ele se substituie total actului și plăcerii de a citi. 

Pe lângă eforturile de formare a elevilor, profesorul mai are de luptat cu influențele externe, care-l 

conduc pe copil să acrediteze ideea că cititul cărților este ceva învechit, nedemn de luat în seamă, atât 

timp cât te poți folosi de mass-media, de calculator etc.  

De regulă, o mare parte din elevi citesc din obligație. Astfel, de multe ori lectura se transformă în 

cunoștințe și sensuri noi fără ca cititorii să fie cu adevărat afectați de lectură. 

Prin urmare, este absolut necesar să îi învățam pe elevi cum să citească de plăcere, cum să 

relaționeze cu textul și cum să reacționeze ca răspuns la ceea ce au citit, cum să treacă de la 

reproducerea naivă la analiza complexă a textului. 

Ne dorim să îl transformăm pe elev într-un adevărat consumator de lectură, conștient de valoarea 

și importanța cărții în desăvârșirea personalității lui, de rolul pe care îl ocupă cartea în relaționarea cu 

lumea din jur, cu restul universului. 

Interesul pentru citit nu vine de la sine, este nevoie de multă perseverență și răbdare iar profesorul 

trebuie să facă echipă cu familia. Așa cum spunea Vasile Molan, dacă plăcerea pentru a citi nu apare la 

școlarul mic, sunt slabe speranța ca el să aibă mai târziu o atitudine pozitivă pentru formarea continuă. 

Elevul participă la propria formare dacă i se atribuie un rol activ în procesul lecturii, dacă i se cultivă 

încrederea în propriile forțe de comunicare, dacă profesorul îi formează o atitudine pozitivă față de 

învățare și dacă îi valorifică în cadrul demersului didactic informațiile obținute de el din lecturile 

parcurse. Un proces bine organizat trezește în sufletul și mintea elevului dorința de cunoaștere, iar 

cunoașterea se realizează prin cititul cărților. 
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În acest sens am gândit o serie de activități care să îi apropie pe copii mai devreme de lectură, 

deoarece lectura rămâne una dintre cele mai intense, mai educative și mai răspândite activități, care va 

avea efecte durabile în domeniul limbajului, al comunicării, precum și al comportamentului și 

socializării. 

Am propus elevilor să participe la Clubul de Lectură încă din clasa întâi. Deoarece elevii și-au 

format deprinderea de a citi în clasa pregătitoare, am valorificat această oportunitate. Am conceput 

această activitate astfel încât toți elevii să participe cu interes.  

Prima provocare a fost legată de lista lecturilor. În ultimii ani, copiii, cel puțin de vârstă școlară 

mică, nu mai sunt atrași de povești. Am selectat lecturile în funcție de: sfera de interese şi preocupări ale 

elevilor, posibilităţile de înţelegere a mesajului conţinut în opera literară, calităţile educative şi estetice 

ale cărţii indicate, calităţile stilului - simplitate, naturaleţe, - să permită elevului o înţelegere uşoară a 

mesajului lecturii, de nivelul de cultură al familiilor din care provin, experiența lor de viață, pasiuni etc. 

Am împărțit clasa în echipe omogene și le-am recomandat lecturi. Prima provocare a fost să 

citească Vizită și Dl. Goe. După ce am valorificat toate valențele educative ale celor două texte, partea 

cea mai atractivă pentru elevi a fost aceea a de a pune în scenă cele două schițe.  

În etapa următoare am optat pentru 4 cărți de Roald Dahl – Matilda, James și piersica uriașă, 

Charlie și fabrica de ciocolată,  Marele uriaș prietenos. Am provocat elevii să organizeze un târg de 

carte, fiecare editură trebuind sa-și promoveze cartea. Astfel, membrii fiecărei echipe au realizat colaje 

cu imagini sugestive pentru cartea citită, un afiș cu mesajul cărții, s-au costumat și au prezentat 

dramatizări ale unor momente amuzante sau semnificative din cărți. Fiecare echipă trebuia să ofere 

publicului suficiente motive să citească și cartea prezentată. De asemenea, copii au inventat și alte 

finaluri ori au transformat momentele triste în momente amuzante.    

Deoarece la clasa întâi predarea este integrată, am urmărit și aspecte legate de stimularea 

dezvoltării inteligenței emoționale, în special a capacității empatice. Idealul educațional al școlii 

românești urmărește ca produsul școlii – educatul, să fie o personalitate armonios dezvoltată, echilibrată, 

capabilă să se integreze social și să desfășoare o profesie la standarde superioare. Înainte de toate, 

produsul școlii trebuie să aibă o înaltă ținută morală și să vibreze la problemele semenilor.  

Cicero spunea: Cel mai mult oamenii se apropie de zei atunci când îi fac altuia un bine. Aceasta 

presupune ca școala să manifeste o preocupare permanentă pentru dezvoltarea capacității empatice a 

elevilor, stimularea inteligenței emoționale.  

Eu cred cu tărie că toți oamenii sunt buni de la natură, mediul viciat și educația greșită fiind 

factorii care alterează potențialul pozitiv al fiecărei ființe umane. Deoarece la această vârstă elevii sunt 

legați de concret, un rol important îl are modelul comportamental al părinților și dascălilor. 

Prin organizarea Clubului de lectură am urmărit să sădesc în sufletele elevilor dragostea pentru 

frumos, bine, adevăr, onestitate și am convingerea că am reușit în mare măsură. Într-o lume în care poți 

fi orice, eu și elevii mei am ales să fim buni. 

Am optat pentru povești clasice – Fetița cu chibrituri, Cenușăreasa și Rățușca cea urâtă. Am 

identificat emoțiile și sentimentele personajelor atunci când erau victimele răutății celorlalte personaje. 

Am abordat situațiile cerând elevilor să spună cum s-ar simți daca ar fi Fetița cu 
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Chibrituri/Cenușăreasa/Rățușca cea urâtă. Dar daca ar fi făcut parte din familia bogată care stătea la 

masă/Mama vitregă/pasările din ogradă? Cum s-ar fi comportat ei? Dar dacă ar fi trecut atunci prin 

preajmă, ce ar fi făcut? Cum ar fi ajutat personajele? 

Un alt aspect de care am ținut cont în dezvoltarea inteligenței emoționale a elevilor mei a fost de a-

i învăța să caute întotdeauna și partea bună a lucrurilor mai puțin plăcute. Le-am lecturat mai multe 

capitole din cartea Pollyanna – Jocul bucuriei.  În unul dintre ele, fetița, rămasă orfană, primește de la o 

Organizație religioasă, din eroare, o pereche de cârje. În loc să fie tristă, Pollyanna se bucură nespus că 

nu are nevoie de ele deoarece are picioarele sănătoase. 

Tot de la acest personaj fabulos, copiii au învățat că bunătatea este bagheta magică a fiecărei 

persoane cu ajutorul căreia putem face lucruri cu adevărat miraculoase. Căci a fi inteligent emoțional 

înseamnă să fii optimist, să ai încredere, să perseverezi, să fii onest cu tine însuți și cu alții, să vezi în 

fiecare lucru, oricât de neplăcut ar fi ori trist și partea bună. Această lectură a contribuit în mod 

semnificativ la îmbogățirea și dezvoltarea sentimentelor într-o gamă complexă. 

Colecția de cărți semnate de către Max Lucaddo – De-aș avea un nas verde, Ești al meu, Cel mai 

minunat dar, Cel mai bun dintre toți – au fost o reală încântare pentru elevii mei. Deși scurte, poveștile 

au impact deosebit asupra formării morale a copiilor. Din ele au aflat care sunt lucrurile care contează cu 

adevărat și cum, de multe ori, cădem pradă iluziilor iar apoi regretăm. Într-o epocă în care primează mai 

mult forma și mult mai puțin conținutul, sarcina educatorilor în a motiva elevii spre a alege demnitatea 

este una foarte dificilă.  

Prin urmare, elevii au fost familiarizați cu valorile morale si etice, fapt ce contribuie la dezvoltarea 

armonioasă a viitorului adult.  

În desfășurarea acestor activități am pus accent pe învățarea prin cooperare care presupune un 

principiu, o strategie educațională a cărei eficiență este tot mai mult apreciată.  Învățarea prin cooperare 

are loc atunci când elevii lucrează în echipă, în perechi, în grupuri mici pentru realizarea unui obiectiv 

comun. Am optat pentru această strategie deoarece atunci când elevii realizează sarcini de învățare în 

grup tind să aibă performanțe școlare mai bune, dezvoltă competențe sociale pozitive, au mai puține 

stereotipuri față de indivizi aparținând altor rase sau grupuri etnice, o mai bună înțelegere a 

conținuturilor și deprinderilor pe care și le formează. Copiii și-au creat propriile biblioteci, au învățat să 

împrumute și să restituie cărți. 

Interacțiunea socială este foarte importantă pentru învățare deoarece funcțiile mentale superioare 

precum raționamentul, gândirea critică, comprehensiunea își au originea tocmai în acest tip de 

interacțiuni. Dacă m-aș fi limitat doar la lectura textelor și simpla lor povestire,  efectele ar fi fost cu 

mult diminuante în raport cu punerea în scenă a unui fragment, crearea unui afiș cu mesajul textului, 

imaginarea unui alt sfârșit, variante de comportament pentru personajele negative, încurajarea 

personajelor-victimă. Am învățat să caracterizăm personaje iar acest lucru îi ajută pe elevi să distingă 

între ce este bine și rău, ce este frumos și ce nu, ce este permis și ce nu este permis. 

Prin lectură elevii își îmbogățesc vocabularul, dezvoltarea limbajului stimulează dezvoltarea 

gândirii, memoriei,  imaginației și creativității. Câte cărți citești, atâtea vieți trăiești! Din cărți copiii s-au 

familiarizat cu modele comportamentale care le vor fi de mare folos în viață. Au învățat să fie 
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perseverenți, si-au educat răbdarea, terminând cartea de citit, au învățat să privească lucrurile din mai 

multe puncte de vedere. Important este nu doar ce și cât citesc copiii ci, mai ales, ce înțeleg. Jocurile de 

rol, dramatizările – adică exercițiul de a te pune în pielea altuia și a trăi sentimente  dintre cele mai 

diverse, îi ajută pe elevi să își formeze o reprezentare cât mai reală asupra consecințelor faptelor și 

cuvintelor asupra semenilor noștri. Prin urmare, lectura este sursă nesfârșită de experiențe care 

contribuie la modelarea sufletului și minții copiilor dar și adulților. Un copil care citește este un viitor 

adult care gândește. 

Metode activizante precum turul galeriei, metoda cubului, dramatizarea, explozia stelară 

contribuie din plin la formarea competențelor de comunicare - de exprimare de mesaje orale în diferite 

situații de comunicare, de ascultare activă, de participare cu interes la dialoguri, de redactare de mesaje.  

Am desfășurat această activitate și voi continua să o desfășor deoarece eu însămi sunt pasionată de 

lectură și vreau să le transmit și elevilor mei această dragoste pentru lectură. 
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Rezumatul lucrării 

Importanța lecturii pentru dezvoltarea armonioasă a personalității umane a fost de mult 

demonstrată. Provocarea constantă pentru dascăli a fost aceea de a reuși să determine elevii să citească. 

Adversarul lecturii este unul căruia cu greu poți să-i ții piept  și încă și mai greu să îl învingi – 

calculatorul/tableta. 

Pentru a determina elevul să prefere lectura în detrimentul jocurilor pe calculator, profesorul 

trebuie să fie creativ și neapărat cu un pas înaintea tehnologiei. Trebuie să facă o magie astfel încât să 

motiveze elevul să citească. Profesorul care lucrează cu o clasă de elevi cu o motivație crescută pentru 

lectură este mai împlinit și realizat în carieră. 

În activitatea pe care am conceput-o și desfășurat-o cu elevii mei am avut în vedere motivarea 

elevilor în cele mai diverse moduri. 

Astfel, plecând de la premisa că umorul reduce stresul și generează o stare de bine, am recurs la 

dramatizarea momentelor amuzante, lăsând liberă creativitatea să adauge și alte elemente.  

Lucrul în echipă determină implicarea totală a elevului în rezolvarea sarcinii de lucru, contribuie la 

creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii. Activizarea elevilor este o altă condiție esențială 

pentru reușita activității. Dacă elevul recunoaște că sarcina pe care o primește  este atractivă și 

interesantă, el se va implica în desfășurarea ei deplin. 

Teoriile moderne ale învățării – cea a lui H. Gardner ( Teoria inteligențelor multiple) și cea a lui 

D. Goleman scot în evidentă rolul inteligențelor intra și interpersonale. Astfel, alături de însușirea unui 

conținut informațional care să îi permită practicarea unei profesii la un nivel cât mai ridicat. Școala pune 

accent pe dezvoltarea inteligenței lingvistice și logico-matematice în timp ce inteligențele interpersonală 

și intrapersonală rămân într-un con de umbră.  

Prin urmare, produsul școlii trebuie să fie înzestrat cu forța de a-și vinde propriile idei, de a avea 

relații armonioase cu semenii,  de a convinge, de a persevera chiar și atunci când întâmpină dificultăți, 

de a-și gestiona emoțiile și stresul, de a-și dezvolta încrederea și respectul de sine, de a găsi soluții și a 

negocia. În caz contrar, riscăm să formăm un inadaptat social, insensibil la problemele semenilor și 

incapabil de a-și asuma responsabilități, incapabili să se descurce singuri și să își construiască fericirea.  

Lectura oferă nenumărate oportunități în acest sens și trebuie valorificate ori de câte ori avem 

ocazia. 
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Metode interactive folosite ȋn predarea matematicii-ciclul primar 

                                                                  

Prof.ptr.ȋnv.primar Cȋlniceanu Daniela Liliana 

Școala Gimnazialǎ Nr.3 Rovinari 

 

-Studiu- 

 

           Actul educativ trebuie să se adapteze la realitatea vieții cotidiene,care nu înseamnă acumularea de 

cunoștințe,ci achiziția unor competențe de ordin strategic prin intermediul cărora să se asigure un 

parcurs de învățare reflexiv și autonom,elevul devenind astfel capabil să pună în relație și să utilizeze 

adecvat informații din diverse câmpuri ale cunoașterii.Cadrul didactic trebuie să stimuleze încrederea în 

sine,eergizând interacțiunea verbală între învățător și elev,dar mai ales între elevi și să solicite 

implicarea activă a elevului în propria formare printr-o perspectivă flexibilă asupra continuatorilor. 

Strategiile didactice interactive presupun munca în coaborare a elevilor,se bazează pe spijinul 

reciproc în căutare-cercetare și învățare,solicitând efort de adaptare la normele de grup,toleranță față de 

opiniile colegilor,ceea ce contribuie la dezvoltarea unor capacități autoevluative. Elevii care lucrează în 

echipă vor fi capabili să aplice și să sintetizeze cunoștințele în moduri variate și complexe,învățând,în 

același timp,mai temeinic decât în cazul lucrului individual. Apariția noilor programe,centrate pe 

achizițiile elevilor,impune anumite schimbări în didactica fiecărei discipline. Diversificarea metodelor 

de învățare,a modurilor și formelor de organizare a lecției,a situațiilor de învățare,constituiecheia 

schimbărilor pe care le preconizează noul curricu-lum. Asigurarea unor situații de învățare multiple 

creează premise pentru ca elevii să poată valorifica propriile abilități în învățare.  

Metodele de învățare sunt scheme de acțiune identificate de teoriile învățării ele sunt aplicate 

conținuturilor disciplinei studiate și reprezintă acțiuni interiorizate de elev. În practica didactică,este 

acceptat faptul că un elev reține 10% din ceea ce citește,20% din ceea ce aude,30% din ce vede și aude 

în același timp,80% din ceea ce spune și 90% din ceea ce spune făcând un lucru la care reflectează și 

care îl interesează. Învățarea devine eficientă doar atunci când îl punem pe elev să acționeze. Este 

adevărat că acela care învață trebuie să-și construiască cunoașterea prin intermediul propriei înșelegeri și 

că nimeni nu poate face acest lucru în locul său. Dar nu este mai puțin adevărat că această construție 

personală este favorizată de interacțiunea cu alții care,la rândul lor,învață. Astfel spus,dacă elevii își 

construiesc cunoaștere proprie,nu înseamnă că fac acest lucru singuri,izolați. Să nu uităm că omul este o 

ființă fundamental socială.  

Promovarea învățării active presupune și încurajarea parteneriatelor în învățare. În fapt adevărata 

învățare,aceea care permite transferul achizițiilor în contexte noi,este nu doar activă (individual activă) 

ci interactivă. 

Sensul schimbărilor în didactica actuală este orientat spre formarea de competențe,adică a acelor 

ansambluri struturate de cunoștiițe și deprinderi dobândite prin învățare,care permit identificarea și 

rezolvarea unor probleme specifice,în contexte diverse. Învățarea nu mai poate avea ca unic scop 
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memorarea și reproducerea de cunoștiințe:în societatea contemporană,o învățare eficientă presupune 

explicarea și susținerea unor puncte de vedere proprii,precum și realizarea unui schimb de idei cu ceilalți. 

Toate situațiile - și nu numai metodele active propriu - zise  în care elevii sunt puși și care îi scot 

pe aceștia din ipostaza de obiect al formării și-i transformă în subiecți activi coparticipanți la propria 

formare,reprezintă forme de învățare activă. 

Există părerea că metodele tradiționale sunt cele mai adecvate pentru orele de matematică. 

Adversarii folosirii unor metode alternative consideră că sunt ,,bune doar pentru situații ideale,cu elevi 

performanți”. 

Toate metodele active pot fi adaptate la orele de matematică:brainstorming-

ul,mozaicul,investigația,proiectul,utilizarea organizatorilor grafici, jocul didactic, jocul de rol e.t.c. 

Brainstorming-ul provine din limba engleză,din cuvintele ( ,,brain” = creier și ,,storm” = 

furtună ),ceea ce însemnă ,, furtună în creier” – asalt de idei,o stare de intensă activitate imaginativă. Ea 

reprezintă formularea a cât mai multor idei,oricât de fanteziste ar putea părea acestea,ca răspuns la o 

situație enunțată,după principiul: cantitatea generează calitatea. Conforn acestui principiu,pentru a 

ajunge la idei viabile și inedite este necesară o productivitate creativă mai mare. 

Prin folosirea acestei metode se solicită participarea activă a elevilor,se dezvoltă capacitatea de a 

trăi anumite situații,de a le analiza,de a lua decizii pentru alegerea soluțiilor optime și se exersează 

atitidinea creativă și exprimarea personalității. De asemenea,metoda dă posibilitate elevului să-și 

exprime părerile,ideile,punctele de vedere despre un anume subiect,în ideea că toate pot fi 

valoroase,importante,bune. Etapele sunt: alegerea sarcinii de lucru,solicitarea exprimării într-un mod cât 

mai rapid a tuturor ideilor legate de rezolvarea problemei (sub nici un motiv nu se vor admite referiri 

critice),înregistrarea tuturor ideilor în scris,pe tablă,o pauză pentru așezarea ideilor cu o durată variabilă 

de la 15 minute până la o zi,reluarea ideilor emise pe rând și gruparea lor pe categorii,simboluri,cuvinte 

cheie,analiza critică,evaluarea,argumentarea,                                                                                             

   contraargumentarea ideilor emise anterior,selectarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de solutii 

fezabile pentru problema supusă atenției și afișarea ideilor rezultate în forme cât mai variate și originale: 

cuvinte,propoziții,imagini,desene e.t.c.  

Dacă sarcina de lucru este identificarea a cât mai multe obiecte cu o anumită formă spațială 

(cub,sferă,cilindru,con,paralelipiped dreptunghic) vom cere elevilor să descrie cubul,de exemplu să 

spună proprietăți care îl diferențiază de alte corpuri geometrice,să dea exemple de obiecte de formă – 

cubică încurajând elevii să descrie orice proprietate sau obiect care le trece prin minte. Pentru întrebarea 

analizată,categoriile ar putea fi: obiecte folosite acasă,obiecte prezentate în clasă,obiecte de pe stadă e.t.c. 

Putem pune întrebări de tipul: am putea găsi obiecte cu formă de cub la magazinul alimentar? Ca urmare 

a discuțiilor avute cu elevii,trebuie să rezulte o listă de obiecte cu formă de cub. 

Ciorchinele este o variantă de brainstorming neliniar care stimulează găsirea conexiunilor dintre 

idei. Poate fi folosit atât în faza de reactualizare a cunoștințelor,de captare a atenției,obținându-se o bună 

organizare grafică și inventariere a cunoștințelor elevilor cât și în recapitularea,sistematizarea 

cunoștițelor. 
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 Elevii sunt solicitați să-și noteze toate ideile,sintagmele sau cunoștițele care le vin în minte în 

legătură cu o temă propusă,trăgându-se linii între acestea și cuvântul inițial. În etapa finală a lectiei 

(reflecție) ciorchinele poate fi reorganizat utilizându-se anumite concepte supraordonate,găsite de 

învățător sau de elev. Elevii pot desena ciorchini pe anumite teme recapitulative ca lucru individual 

(multiplii și submultiplii unității de măsură,figuri și corpuri geometrice,proprietățile operațiilor de 

adunare,scădere,înmulțire,împărțire e.t.c.) Ciorchinii astfel obținuți pot face prte din portofoliul de 

evaluare a elevului. 

 Mozaicul este o metodă de învățare,care se bazează pe distribuirea sarcinilor de învățare unor 

grupuri de elevi,astfel ca,în urma colaborării,fiecare elev să aibă întreaga schemă de învățare predând 

achizițiile dobândite de către fiecare membru al grupului unui alt grup.  

 Numărarea elevilor și împărțirea pe grupe după un algoritm specific este foarte importantă. 

Elevii vor fi grupați în 4 grupuri eterogene inițiale de câte 4 elevi,fiecare elev din grup atribuindu-se un 

număr de la 1 la 4,fiecare primind câte o fișă de învățare numerotată de la 1 la 4. Fișele cuprind părți ale 

unui material ce urmează a fi înțeles și discutat de către elevi. Urmează prezentarea succintă a 

subiectului tratat,explicarea subiectului tratat,explicarea sarcinii de lucru și a modului în care se va 

desfășura activitatea. Dacă subiectul este aflarea unui număr necunoscut în cadrul unei relații de tipul: ? 

x c = d ; c : ? = d (unde c este diferit de 0 și d este multiplu sau divizor al lui c,cuprins în intervalul 

numerelor naturale 0-100) sarcinile de învățare se referă la aflarea numărului necunoscut prin 

încercări,prin utilizarea de obiecte sau desene,prin proba operației sau folosind modelul balanței. Apoi 

elevii se vor grupa în funcție de numărul fișei primite în grupuri de experți: toți elevii care au primit 

numărul 1 vor forma un grup,cei cu numărul 2 vor forma alt grup e.t.c. Așadar unul din grupurile de 

experți va fi format din toți elevii care au primit în cadrul grupului inițial,porțiunea de lecție cu titlul: 

Cum aflăm numărul necunoscut din egalitățile de tipul ? x c = d ?. Elevii din grupurile de experți au 

sarcina de a învăța cât mai bine,partea din materialul de studiu,care le-a fost atribuită pentru a preda 

colegilor lor din grupurile inițiale. Pentru aceasta ei cooperează citind,discutând,încearcă să înțeleagă cât 

mai bine,hotărăsc modul în care pot preda ceea ce au înțeles colegilor din grupul lor originar. Învățătorul 

poate interveni,oferind consultanță elevilor în momentele de impas.         La 

revenirea în grupul inițial,elevii predau secțiunea pregătită celorlalți membri. Astfel,fiecărui elev îi 

revine responsabilitatea predării și învățării de la colegi. Este important ca învățătorul să monitorizeze 

această activitate,pentru ca achizițiile să fie corect transmise.Dacă sunt neclarități elevii adresează 

întrebări expertului dar și celorlalți membrii din grupul expert pentru secțiunea respectivă. Dacă persistă 

dubiile,atunci problema trebuie cercetată în continuare. 

 Ultima etapă este trecerea în revistă a materialului dat prin prezentare orală cu toată clasa,cu 

toți participanții. Câteva întrebări bine alese de învățător vor evidenția nivelul de înțelegere a temei. 

  Ca toate celelalte metode de învățare prin cooperare și aceasta presupune următoarele avantaje: 

optimizarea învățării prin predarea achizițiilor altcuiva,stimularea încrederii în sine a 

elevilor,dezvoltarea abilităților de comunicare argumentativă și de relaționare în cadrul 

grupului,dezvoltarea răspunderii individuale și de grup,dezvoltarea gândirii logice,critice și individuale. 

Metoda mai are avantajul că implică toți elevii în activitate și că fiecare dintre ei devine responsabil,a tât 
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pentru propria învățare,cât și pentru învățarea celorlalți. De aceea metoda este utilă pentru motivarea 

elevilor cu rămâneri în urmă la matematică. 

 O variațiune pe tema mozaicului sunt structurile sau grupurile cooperative ce se caracterizează 

prin faptul că,într-un grup cooperativ,fiecare dintre colegi devine expert în anumite aspecte ale 

subiectului studiat. De exemplu dacă un grup cooperativ studiază subiectul: Unități de măsură pentru 

lungime,unul din membrii poate devenii expert în unități de măsură neconvenționale,altul expert în 

multipli metrului,iar al treilea expert în submultipli metrului. După dobândirea cunoștințelor de expert în 

domeniul atribuit,fiecare dintre colegi,pe rând îi învață pe ceilalți. Scopul grupului cooperativ este ca 

fiecare membru să stăpânească toate aspectele subiectului general. Nivelul cunoștiițelor se evaluează 

prin discuții finale cu toată clasa,întrebări,examen individual,prezentări în fața clasei e.t.c. 

  Investigația la matematică implică rezolvarea unor probleme întâlnite în cotidian sau în alte 

domenii ale disciplinelor școlare dar și explorarea unor concepte cunoscute,presupunând atât rezolvarea 

de probleme cât și crearea de probleme. Etapele investigației variază după diferiți 

autori:observare,formulare de întrebări,examinarea surselor de informare,proiectarea 

investigației,colectarea analizarea și interpretarea informațiilor,propunerea răspunsurilor și a 

explicațiilor,comunicarea rezultatelor (Național Standards for Science Educations 1996 ). Investigația ca 

demers didactic se centrează pe o întrebare,problemă,fenomen,începând cu ceea ce elevii 

știu,angajându-i în căutarea răspunsurilor și a explicațiilor continuă cu relaționarea rezultatelor cu 

cunoștințele din domeniu conducând la aprofundarea înțelegerii și la asumarea de către elevi a propriei 

învățări. 
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Soarele şi Grigore Vieru 

                                                  p.i.p. Gălăţanu Loredana 

                                                 Şcoala Gimnazială ,,Manolache Costache Epureanu’’- Bârlad                    

           ,,Este interesant să observăm că cele mai multe cuvinte româneşti care exprimă lucruri esenţiale 

sunt compuse din cinci litere: Iisus, Crist, Maria, Paşti, cruce, preot, altar, Putna, soare, stele, pâine, 

izvor, lapte, iarbă, copac, codru, munte, Mureş, maică, limbă, doină, nuntă, copil, botez, frate, vatră, 

moşie, hotar, român... Să fie oare la mijloc o simplă coincidenţă numerică? Nu stă oare această cifră a 

sunetelor româneşti sub semnul unei taine?” 

                                                                                     Grigore Vieru 

                        

          Printre aceste cuvinte se numără şi cuvântul ,,soare” des întâlnit în poezia simplă şi frumoasă a lui 

Grigore Vieru.                                                               

            ,, La zidirea soarelui, se ştie, 

               Cerul a muncit o veşnicie”  

             Poetul Grigore Vieru asociază elementele vegetale cu aştrii cereşti şi crează o atmosferă de 

luminozitate în frumoasele sale poezii care ne mângâie sufletul. Soarele şi luna coboară din înălţimea lor 

solitară ,,printre foi ca printre lacrimi”, „printre genele femeii”. Soarele este martorul iubirii , el coboară 

pe pământ pentru a fi cât mai aproape de cei ce se iubesc, le luminează viaţa şi le incălzeşte inimile. 

Căderea aştrilor cereşti, o imagine des întâlnită în mitologia folclorului românesc, se impune ca o 

situaţie de limită la hotarul unor stări şi sentimente contradictorii. De data aceasta căderea soarelui nu 

vesteşte nimic rău,ci este un semn bun, al dragostei implinite . El e prezent în luciul râurilor şi în boabele 

de rouă. 

 

                                 ,,Soarele jos a picat, 

                                   Soarele, soarele, 

                                   Ca rochia ta din pat, 

                                   Soarele, soarele.” 

                                                  ( Cad pe ape) 

             Această comparaţia are valoare simbolică cu mitul soarelui, al luminii, cu elementele ancestrale 

ale universului. Chiar şi în căderea florilor de tei sau „lunecarea ” stelelor poetul surprinde revelaţia 

mitologică a soarelui, ce înveşniceşte şi permanentizează, purifică lumina dragostei. 

             Soarele şi luna sunt aştri nelipsiţi , sunt martorii a tot ce se întâmplă pe pământ. 
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              Când lipseşte soarele , e prezentă luna. Când luna păleşte , soarele încălzeşte Stelele cad din cer 

asemeni frunzelor  desprinse din copaci. Natura şi iubirea  se impletesc ca în poezia eminesciană. 

               „Natura vegetală este, la Vieru, sublimarea mamei reale după moarte, adusă, altfel spus, la o 

nouă viaţă, căci mama, înălţată la steaua ei, este nemuritoare, ea continuă să trăiască în patrie, în iarbă, 

în flori”  

                 De altfel, Th. Codreanu argumentează că Grigore Vieru este un poet al dimineţii, al răsăritului 

de soare, al lacrimii de rouă. Prăbuşirea totului vegetal, spune criticul, ar însemna pentru poet o 

catastrofă cosmică, motiv pentru care în multe din poezii intrăm în zona liturgică: „vegetalul., p.248].  

                 Grigore Vieru transformă vegetalul în aur. Florile lui nu mai sunt de grele, de plumb,nici de 

mucegai, ci sunt flori de aur, flori de lumină” 

                 Imaginea impresionantă a soarelui capătă în versul lui Gr. Vieru o nuanţă de profunzime 

telurică.  Dacă M. Isanos „urcă pe vârful muntelui ” prin imnurile sale către pământ şi soare, Grigore 

Vieru se detaşează până la bulgărele de ţărână, iar de acolo contempleză măreţia Universului. Folclorul 

îl ajută pe Vieru să se reintegreze în acestă atmosferă de sărbătoare şi, prin succesiunea detaliilor 

simbolice, să participe la un act solemn de înălţare sufletească. 

                 Grigore Vieru vorbeşte cu soarele , cu luna , cu stelele.  Spre deosebire de creaţia populară, le 

demitizeză într-o anumită măsură. Astfel, unele din sintezele sale lirice sunt proiectate pe planuri 

afective aparent contradictorii: autorul fie că este zdruncinat în faţa imensiţăţilor astrale, fie că le 

coboară la nivelul obişnuinţelor pământeşti. Legătură cu folclorul este atât de observabilă, încât unele 

versuri îmbracă culoarea şi intuiţia transfigurării folclorice. 

                  Formula poetică tradiţională îl orientează spre o intimizare a structurilor baladeşti incluse în 

contextul operei sale unde cultul soarelui este simbolizat de imagini sugestive. De menţionat, simbolul 

folcloric al soarelui îşi găseşte în lirica contemporană o justificare în sine prin însăşi concepţia estetică a 

scriitorilor.  

                  Poetul Grigore Vieru extinde dimensiunile artistice ale laitmotivului solar, ceea ce-l 

determină spre o retrospecţie sentimentală asupra universului. Folclorismul operei sale este infiltrat în 

confesiuni adînci şi sugestive, pline de tâlc şi înţelepciune, pătrunse de vibraţia intuiţiei populare. 

                  Reluarea motivului mitologic al soarelui nu înseamnă renaşterea sacrului, dimpotrivă este 

expresia unei totale detaşări de semnificaţiile religiozităţii cosmice. 

               "Acesta e Soarele", spunem copiilor, şi nimeni nu întreabă: "De ce?" 

                                                                              Grigore Vieru 
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                  Şi copilul,  care este rodul iubirii îşi îndreaptă privirea către soare. În ,,Poezia soarelui “ 

copilul vorbeşte cu domnul ,,frumos şi bălai”care trimite nenumărate raze pe pământ. " Soarele nu ştie 

numărul razelor luminoase , dar nu ştie nici numărul oamenilor care se bucură de razele sale. 

               ,,- Nu ştiu, eu nu socotesc 

                 Pe câţi mângâi şi-ncălzesc!” 

               În poezia lui Grigore Vieru soarele nu arde, nu dogoreşte ,nu ucide. El purifică, el coace, el 

coboară, el mângâie, el  luminează,el veghează, el este martorul iubirii . Pentru toate acestea el ,,este 

domnul cel frumos” care vorbeşte cu poetul , cu  cei care zămislesc, cu cei care trudesc. 

               Poeziile acestui mare poet au rămas să ne încânte după ce ,,   

               A plecat grăbit, Vieru... 

,,A plecat grăbit Vieru 

Să-mpletească stele-n cer 

Din ele face Cuvântul 

Şi-l trimite- apoi cu gândul 

Să ajungă cât pământul 

Să ne fie Giuvaier “ 

        ( poezie dedicată de lui Grigore Vieru de Dumitru Râpanu ) 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE : 

1. www.grigorevieru.md; 

2. Grigore Vieru. Taina care ma apara. Iasi, Ed. Princeps Edit. 2008; 

3. www.ro.wikipedia.org; 

4. Grigore Vieru, Acum și în veac, editura Litersa, ed.III. 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN  ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

 

299 

 

Particularități ale comunicării elevilor cu tulburare din spectrul autist 

 

Sterea Genoveva Dorina 

Școala Profesională Specială “Emil Gârleanu”, Galați 

 

 Unii elevi cu CES prezintă întârzieri în dezvoltarea limbajului şi deficiență  în a compensa 

deficitul de limbaj prin gesturi şi mimică. Astfel, pentru a obţine ceea ce doresc, recurg la a conduce 

adultul de mână până în locaţia unde se află obiectul dorinţei lor. Cercetări actuale sugereză faptul că 

majoritatea elevilor cu autism nu folosesc limbaj funcţional la data diagnosticului (Clinical Practice 

Guideline, 1999). Experţii estimează faptul că 75% din aceștia pot dezvolta limbaj funcţional cu ajutorul 

unei forme de terapie adecvate. Acest procent cuprinde cazurile de retard uşor şi mediu. Terapia vine ca 

un adjuvant în viața acestora și cei mai mulți dintre elevii diagnosticați cu deficiență ușoară remediază 

tulburarea de limbaj, chiar dacă din punct de vedere calitativ acesta este deficitar (apar inversiuni 

pronominale, anormalităţi de prozodie  - ritm, fluenţă, volum, inflexiuni).  

 Pe lângă dificultăţile de exprimare, acești elevi au dificultăţi mari de înţelegere. Ei pot să nu 

înţeleagă nimic din ceea ce li se spune sau să înţeleagă doar cuvinte de bază sau comenzi uzuale care au 

fost repetate de nenumărate ori. Pentru unii dintre ei, limbajul este doar un zgomot de fond fără 

semnificaţie. Alții procesează întârziat limbajul şi de aceea au nevoie de timp îndelungat pentru a 

răspunde. Caracteristicile pe care le prezintă, se rezumă la: 

• Dificultăţi în a-i capta atenţia şi de a împărtăşi atenţia, manifestate ca: eşec în a-şi orienta atenţia după 

indicarea cu degetul a unui obiect de către o altă persoană, eşec în a indica unei alte persoane obiectul pe 

care îl doreşte sau obiectul care îi atrage atenţia, prin faptul că nu priveşte în ochi adultul pentru a 

împărtăşi bucuria jocului, nu aduce adultului jocuri, obiecte de interes pentru a i le arăta; 

• Este ecolalic -  fie în forma imediată sau întârziată (repetă imediat sau întârziat cuvintele unei alte 

persoane sau construcţii verbale auzite la televizor); 

• Poate să nu răspundă la auzul numelui propriu (audiograma indică lipsa existenţei problemelor la 

nivelul analizatorului auditiv). 

 Un aspect important și problematic îl constituie segmentul cu tablou clinic grav care nu are 

succes în achiziționarea limbajului funcțional, pragul potențial  fiind de emitere a unor sunete 

incidentale fără semnificație. Terapia limbajului se referă nu doar la limbajul verbal, ci cuprinde întreaga 

sferă complexă a comunicării. Compensarea, acțiune care constă în reechilibrarea, recuperarea unei 

inferiorități, eliminarea unei frustrări, a unui prejudiciu de natură fizică sau spirituală, apare necesară în 

cazul persoanelor cu șanse reduse de recuperare.  “Picture Exchange Communication System” sau PECS 

(1985, Andrew Bondy, Ph.D., Lori Frost, M.S) sau sistemul de pictograme este o formă de comunicare 

“alternativă și augmentativă” în cazul elevilor cu tulburare de limbaj.  

 Un copil care nu vorbește la vârsta de 4/5 ani, are nevoi complexe de comunicare care nu mai pot 

fi intuite de părinți sau cadrul didactic de la clasă. Acest sistem vine în ajutorul comunicării și 

limbajului, punând la dispoziția copilului imagini care conțin lucrurile de care copilul ar putea avea 
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nevoie: apă, mâncare, dulciuri, jucării, toaletă. Copilul este învățat ce semnifică fiecare imagine și cum 

să o folosească pentru a primi ceea ce dorește, imaginile devenind astfel “cuvintele” copilului. 

 În același timp este important să se lucreze pe limbajul gestual, care face parte din componenta 

expresivă a limbajului. Gesturile, învățate într-o etapă inițială, dupa exersarea imitației grosiere și fine, 

însușirea instrucțiilor fizice  pot îmbunătăți copilului comunicarea cu cei din jur și duc la o scădere 

apreciabilă a frustrării. În subsidiar, e necesar să se lucreze dezvoltarea limbajului receptiv (înțelegerea 

limbajului), în activități în care elevul trebuie să facă anumite lucruri, să arate, să dea, să pună, prin 

programe de identificare a obiectelor 3 D, apoi 2D și a acțiunilor. 

 În prima etapă, “Cum să comunicăm!”, elevul învață să schimbe câte o pictogramă (pe fond alb 

și cuvântul scris cu litere mici de tipar) pentru obiecte sau activități pe care le doresc, partenerii stând pe 

scaun.  Nu există întrebarea “Vrei…?”, ci obiectele dorite, mai întâi alimentare, apoi ludice/jucării, 

trebuie să fie întăritoare prin ele însele, astfel încat elevul va fi promptat/sprijinit  să facă schimbul între 

pictograma cu ciocolată, de exemplu, și obiect. Consecința verbală există pentru a dezvolta limbajul 

pasiv al copilului (“O! Ciocolata!”; nu este recomandată utilizarea de propoziții ample, dezvoltate: “Ai 

vrut ciocolata, deci!”). Nu se folosesc întăritori sociali (laudă). Criteriul de reușită este de 80-90 % în 2-

3 ședințe consecutive. 

        Dacă la început mâna stângă de schimb a profesorului este apropiată de pictogramă pentru a facilita 

schimbul, ulterior aceasta se retrage, mărindu-se distanța, prin prisma principiului secvențializării 

gradului de dificultate, până în momentul în care elevul va întoarce mâna partenerului de schimb pentru 

a-i înmâna pictograma. Folosind o singură pictogramă, elevul învață să generalizeze această noua 

abilitate în spații diferite, cu persoane diferite.  

         În etapa a doua, “Distanțarea”, se mărește distanța dintre profesor și elev. Acesta se afla la un pas 

de copil, astfel încât acesta din urmă nu va trebui să se ridice de pe scaun, ci doar sa întindă mâna până 

la instructor, ulterior distanța va crește progresiv cu un pas, astfel încât copilul va trebui să se deplaseze 

până la profesor. Criteriul de reușită este de 80-90 % în 2-3 ședințe consecutive. Ulterior, se mărește 

distanța dintre elev și pictograma, secvențial, astfel încât copilul se va deplasa până la imagine, 

partenerul de comunicare rămânând pe scaun. 

 În etapa a treia, “Discriminarea pictogramelor”, elevul învață să aleagă și să ceară dintre două 

sau mai multe pictograme preferate. Acestea sunt plasate pe cartea/caietul de comunicare - un dosar 

special A5, cu benzi de arici/velcro, cu pagini colorate, laminate  unde sunt stocate pictogramele pe 

categorii și pot fi mutate cu ușurință pentru comunicare. Pentru prima dată, pentru deprinderea 

activității, dosarul conține doar o imagine, pe care elevul o va lua din dosar și o va atașa pe banda velcro 

de pe copertă. În alegerea obiectului preferat, nu se adresează întrebarea “Ce vrei?”, specifică 

programului obiect preferat/nepreferat. Promptul poate fi de poziție, sau supradimensionarea jetonului 

preferat, viu colorat, în timp ce pictograma celui nedorit poate fi la început un jeton alb, apoi cu obiectul 

nepreferat, dar alb-negru. Ulterior, se vor introduce două obiecte preferate, până la patru obiecte. 

 În etapa a patra, “Structura propoziției”, elevul învață să construiască propoziții simple pe o 

bandă de comunicare detașabilă, folosind pictograma “Eu vreau” (pe un fond colorat), urmată de o 

pictogramă a itemului dorit. Nu se utilizează comanda verbală sau promptul verbal. În aceasta fază, el  
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învață să își dezvolte propozițiile prin adăugarea adjectivelor, verbelor și prepozițiilor. Mai întâi, 

pictograma “Vreau” rămâne imobilă, pe banda de comunicare, iar obiectul preferat la vedere, elevul ia 

pictograma și o așază lângă “ Vreau”. Este  important ca profesorul să îi arate copilului propoziția 

formată și să o verbalizeze clar, cu pauză între cuvinte și cu indicare gestuală în timpul corespondenței 

cuvânt – imagine (“Vreau…apa!”).  De obicei în această etapă elevii încep să verbalizeze, chiar dacă 

aproximează. Ulterior, pictograma “Vreau” nu mai este plasată pe banda de instrucțiuni, ci în apropiere, 

iar obiectul preferat este la vedere,  elevul trebuind să plaseze jetoanele corect. Se citește propoziția 

formată, cu latență între indicarea pictogramei și rostire, astfel încât copilul are timp să verbalizeze. Se 

oferă consecință socială (“Super!”/”Grozav!”/”Bravo!”).  Urmează ca obiectul preferat să fie căutat în 

dosar de copil, apoi va discrimina între 5-10 obiecte preferate, numărul lor crescând treptat zilnic. Se 

generalizează locul de lucru și partenerii de comunicare. Atributele se introduc prin ramânerea imobilă a 

propoziției și plasarea jetonului ce simbolizează caracteristica (jeton colorat/ sau pe care scrie “mare”). 

Apoi jetonul cu atributul rămâne imobil, se schimbă doar pictograma obiectului. 

 În etapa a cincea, “Adresarea întrebărilor”, elevul  învață să folosească PECS, pentru a răspunde 

la întrebarea ”Ce vrei/dorești?” , însă tonalitatea este flexibilă, lipsită de fermitate, normalizată. 

Pictograma va fi plasată în apropiere, ulterior în alt colț al clasei. Se verbalizează propoziția cu aceeași 

latență pentru apariția verbalizării copilului. 

 În etapa a șasea, “Răspunsuri și comentarii”, elevul este învățat să comenteze ca răspuns la 

întrebările “Ce vezi?”, “Ce auzi?” și “Ce este acesta?”. Învață să alcătuiască propoziții cu: “Eu văd…”, 

“Eu aud..”, “Eu simt..”, “Am ceva!” , “Acesta este…”. De exemplu, la masa de lucru, cu obiecte 3 D,  

întrebarea este “Ce vezi?”, elevul va plasa pictogramele ordonat, introducându-se distractori  neutri din 

programele de instrucții, schema corporală. Ulterior, se lucrează  discriminarea cu distractori masterați: 

“Ce vezi?”, copilul plasează “Văd….cal!”, și înainte de recompensare, este întrebat “ Ce vrei?”, copilul 

având ca sarcină să plaseze “Vreau…ciocolata!”. Se transferă apoi, în povestire pe cărți. Se creează 

oportunități, dacă un elev cu autism atipic/ușor  învață aceste cereri în context similar create de profesor, 

însă răspunsul se concretizează prin verbalizare, elevul fără limbaj va constitui propoziții în scopul 

gestionării unei situații: ajutor, ieșire din sarcina, atragerea atenției etc. (“ Vreau…ajutor…ușa!”/ 

“Vreau…pauza!”). Ulterior, se introduc pictograme cu” Da”  și “Nu”, pentru atașarea la propoziție și 

conturarea semnificației afirmative sau negative. 

 PECS  a avut succes la persoane de toate vârstele, demonstrând varietatea de dificultăţi 

cognitive, fizice și de comunicare. Unii, după ce au început să folosească acest sistem, au ajuns la un 

stadiu în care verbalizarea a fost posibilă, în timp ce alții au trecut la sisteme de voice output. 

  

Bibliografie: 
Overcash A., M.ed., Horton C., Bondy B.,  Ph.d, “Autism Advocate”, Third Edition, 2010;   

Sundberg M., “The Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program”, AVB Press, 2008; 

Hardalau L. ,” Psihologia și logopedia în practica școlară”, Ed. Primus, Oradea, 2011; 

Seach D., “Jocul interactiv pentru elevii cu autism”, Ed. Fides, Iași, 2011; 

Vail T., Freeman D., “Mariposa School Verbal Behaviour Manual”, 2002. 

 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN  ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

 

302 

 

INVATAMANTUL SPECIAL 

 

Stavaru Adina Isabela 

Centrul Scolar de Educatie Incluziva Sfantul Nicolae 

 

 

Atunci cand, din motive de handicap, copilul nu poate frecventa o scoala obisnuita, e necesar a-i 

da un ajutor educativ, fie la domiciliu, fie in institutiile speciale, de exemplu: "Unitatile de invatamant 

special si de formare profesionala." 

În România, copiii cu dizabilităţi au acces la diferite forme de educaţie şi pot fi înscrişi, în 

funcţie de gradul de dizabilitate, în sistemul de învăţământ special sau în învăţământul de masă. Copiii 

cu deficienţe medii, cu dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj, cu tulburări socio-afective sau de 

comportament sunt integraţi în şcolile de masă unde pot beneficia de servicii educaţionale de sprijin. 

Învăţământul special este organizat în funcţie de tipul de deficienţă – mentală, de auz, de văz, motorie şi 

alte deficienţe asociate. 

Pentru părinţii care au un copil cu dizabilităţi, integrarea în şcoală este ca o luptă cu un sistem 

încă deficitar, la care se adaugă şi falsele prejudecăţi ale societăţii, care nu crede în şansele egale ale 

copiilor, indiferent de problemele pe care le au. Integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi ţine, de cele 

mai multe ori, de utilizarea unui spaţiu comun cu cei fără probleme, însă fără implicarea educaţională, 

aceasta este insuficieta. Integrarea fizică, drept nivel incipient al integrării, are în vedere prezenţa unor 

copii cu dizabilităţi în grupe sau clase de învăţământ obişnuit, cu scopul de reducere a distanţei fizice 

dintre cele două categorii de copii. Acest nivel de integrare educaţională nu presupune neapărat activităţi 

comune şi interacţiune, acestea fiind relativ reduse, ci mai degrabă utilizarea împreună a unor spaţii, 

dotări, echi-pamente, ceea ce face ca integrarea pedagogică să nu aibă aceeaşi valoare. Integrarea 

funcţională sau pedagogică reprezintă participarea efectivă a copiilor cu deficienţe la un proces comun 

de învăţare cu ceilalţi copii din clasa obişnuită, ceea ce presupune că şi aceşti copii asimilează anumite 

cunoş-tinţe, îşi formează abilităţi împreună cu ceilalţi elevi, însă ea necesită implicare. Integrarea 

pedagogică survine atunci când un elev cu cerinţe speciale atinge un nivel relativ egal de participare cu 

ceilalţi elevi, la lecţii şi la alte activităţi şcolare, pe perioade de timp şi pe conţinuturi similare, chiar 

dacă nivelul de cerinţe şi realizări este relativ diferit. Acesta reprezintă însă, un punct de plecare în 

educarea acestor copii. Sentimentul de apartenenţă are efecte positive. 

Pe langa riscurile integrarii copiilor cu dificultati de invatare in unitatile de invatamant obisnuite, 

exista si avantaje. Aceste avantaje ar putea fi : multitudinea de informatii pe care o are la dispozitie 

copilul cu dificultati de invatare in scolile obisnuite, informatii care il ajuta sa faca fata mult mai bine 

situatiei din lumea reala si pe care nu le-ar fi primit daca invata intr-o scoala speciala. Contactul direct si 

comunicarea cu copii de aceeasi varsta dar fara dificultati de invatare constituie un avantaj al integrarii 

copiilor cu dificultati de invatare. Un alt avantaj il reprezinta, socializarea copiilor cu dificultati de 

invatare, legarea de noi prietenii si stimularea in depasirea dificultatilor. 
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Toti copiii trebuie sa aiba sanse egale. Toti traim in aceeasi lume, in aceeasi societate care nu 

este impartita in lumea celor cu nevoi speciale si in lumea celor fara nevoi speciale si atunci de ce 

invatamantul sa fie impartit astfel. O solutie pentru evitarea acestei impartiri in cadrul invatamantului ar 

fi educatia integrata. Exista o serie de riscuri care impiedica integrarea copiilor cu dificultati de invatare 

in unitatile scolare obisnuite. Cel mai mare risc este esecul copilului cu dificultati de invatare in fata 

celorlalti copii considerati normali si repetarea acestui esec, fapt care poate duce la o degradare si mai 

mare a starii lui.Un alt risc ar fi respingerea si izolarea de catre colegii de clasa a copilului cu dificultati 

de invatare si chiar ridiculizarea lui, uneori si de catre cadrele didactice. 

  Pentru reducerea acestor riscuri ale integrarii si sporirea avantajelor in favoarea copiilor cu dificultati 

de invatare, o solutie o reprezinta existenta cadrelor didactice de sprijin in scolile obisnuite.  

            Rolul cadrelor didactice de sprijin  este de legatura intre copilul cu dificultati de invatare si 

cadrul didactic de la clasa . Cadrul didactic de sprijin trebuie sa colaboreze cu profesorul de la clasa, 

aceasta colaborare sa se faca de la egal la egal, nu trebuie ca unul sa fie considerat superior 

celuilalt.Impreuna trebuie sa stabileasca planul de predare a lectiilor, el trebuie facut astfel incat sa fie 

accesibil si copiilor cu dificultati de invatare, dar, in acelasi timp, sa nu fie prea lejer pentru copiii fara 

dificultati de invatare.Ideal ar fi ca la fiecare clasa sa existe o echipa formata dintr-un cadru didactic 

obisnuit si un cadru didactic de sprijin si in masura posibilitatilor, din cand in cand sa  se inverseze 

rolurile. Cadrul didactic de sprijin nu trebuie sa lucreze cu copilul cu dificultati de invatare intr-un colt al 

clasei, nu trebuie sa-l izoleze de ceilalti si mai ales, nu trebuie sa lucreze activitati diferite de ale 

celorlalti copii.  In cazul in care intr-o clasa sunt mai multi copii cu dificultati de invatare , acestia nu 

trebuie sa fie asezati separat de ceilalti si nu trebuie cadrul didactic de sprijin sa lucreze cu ei, iar celalalt 

cadru didactic cu ceilalti copii fara dificultati de invatare. 

Educaţia / scoala incluzivă - formula terminologică ce releva recunoaşterea necesităţii reformei 

şcolii obişnuite, a sistemului şcolar general cu scopul de a răspunde dezideratului "o societate pentru 

toţi". Un obiectiv important al şcolii incluzive îl reprezintă sprijinul acordat pentru menţinerea în familie 

a copiilor cu C.E.S.  
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                                       MODALITĂȚI DE ABORDARE A ACTIVITĂȚILOR                       

INTERDISCIPLINARE ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

                                                                        Matei Irina 

 Școala Gimnazială Căteasca 

 

   Problemele cu care elevii se vor confrunta în viața profesională, socială sau personală impun decizii care 

nu se regăsesc în cadre disciplinare. Dimpotrivă, ele au un caracter integrat iar rezolvarea lor impune 

corelații rapide, semnificative și acțiune contextualizată. 

   Elevii acumulează un ansamblu de cunoștințe, deprinderi, atitudini. Pentru a- i sprijini în identificarea 

legăturilor între ideile și procesele dintr- un singur domeniu, dar și a celor între ideile și procesele din 

domenii diferite, precum și din lumea exterioară școlii, se impune realizarea unui curriculum integrat. 

    Curriculum integrat prezintă următoarele caracteristici: 

-  combină și pune în relație obiectele de studiu; 

-  stabilește relații între concepte, fenomene și procese din diferite domenii; 

-  corelează rezultatele învățării cu situațiile din viața cotidiană; 

-  se centrează pe activități integrate, de tipul proiectelor; 

-  are la bază unități tematice, concepte sau probleme; 

-  asigură flexibilitatea în gestionarea timpului școlar și în gruparea elevilor; 

-  maximizează utilizarea timpului pentru ,, împrumuturile” dintr-o arie curriculară, spre a fi utilizate ca 

suport pentru o alta; 

-  acoperă ,,rupturile” dintre discipline; 

-  asigură prin educație, construirea unor structuri mentale, dinamice și capabile să sprijine deciziile cele 

mai bune; 

-  facilitează rezolvarea de probleme; 

-  angajează responsabil elevul în procesul învățării; 

-  încurajează comunicarea și relațiile interpersonale, prin valorificarea valențelor formative ale 

sarcinilor de învățare în grup; 

-  transformă cadrul didactic în factor de sprijin, mediator și facilitator, diminuând funcția sa de furnizor 

de informații; 

-  asigură profunzimea, trăinicia și reactivarea rapidă a cunoștințelor, generate de perspectiva integrată 

asupra cunoașterii, prin intensificarea relațiilor dintre concepte, idei, practici și teme abordate în școală 

și în afara ei; 

-  abilitează metodologic cadrele didactice pentru integrare curriculară: coordonare între temele abordate 

clasic și cele realizate integrat, stabilirea modalităților de evaluare formativă a performanțelor 

individuale și a celor obținute în învățarea prin colaborare, precum și organizarea proiectelor într-o 

schemă orală coerentă. 
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    Metodele de predare tradiționale sunt: expunerea didactică, conversația didactică, demonstrația, 

observarea, lucrul cu manualul, exercițiul, algoritmizarea, problematizarea, studiul de caz, etc. 

       

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

metodele tradiționale de învățare. Elevii nu sunt doar un  receptor de informații, ci și un participant activ 

la educație. În procesul procesul instuctiv- educativ, încurajarea comportamentului particiăativ înseamnă 

pasul de la ,, a învăța” la a ,,învață să fii și să devii”, adică pregătirea pentru a face față  situațiilor, 

dobândind dorința de angajare și acțiune.Principalele metode de dezvoltare a gîndirii critice sunt: 

metoda Ciorchinelui, metoda Mozaic, Harta conceptuală, metoda Pălăriilor gânditoare, diagrama Venn, 

jurnalul cu dublă intrare, jocurile de rol, SINELG, etc.   

   1. HARTA CONCEPTUALĂ 

    Este o metodă prin care învăţarea noilor informaţii depinde de conceptele deja existente în mintea 

elevului şi de relaţiile care se stabilesc între acestea. Pentru că structurează cunoştinţele elevului, 

important 

nu este cât cunoaşte elevul, ci relaţiile care se stabilesc între cunoştinţele asimilate. Deşi a fost 

recunoscută ca 

o potenţială metodă de evaluare a cunoştinţelor, harta conceptuală poate fi utilizată cu succes şi ca 

instrument 

 de instruire. 

    Ea poate fi definită ca un grafic care include concepte centrale (localizate în centrul hărţii) şi concepte 

secundare (localizate către marginea hărţii); prin harta realizată se comunică felul în care este înţeleasă 

relaţia între concepte. Se poate lucra individual sau pe grupe, cadrul didactic având rolul de a coordona 

activitatea şi de a organiza discuţiile prin care se trag concluziile finale. 

  2. HARTA TEXTULUI 

   Este metoda prin care elevii învaţă să descopere şi să prezinte elementele constructive ale unui text. Se 

poate lucra individual sau pe grupe, harta contribuind din plin la dezvoltarea capacităţii elevilor de a 

decoda un text. 

   Realizarea hărţii textului se realizează iniţial sub îndrumarea cadrului didactic, dirijând demersul până 

la obişnuirea elevilor cu paşii de lucru  

   Harta textului este o listă care prezintă succint:  

  - Titlul textului: 

  - Autorul: 

  - Subiectul: 

  - Scrie un scurt rezumat al povestirii: 

  - Personajele: 

  - Descrie personajele principale: 

  - Acţiunea: 

  - Povestește o scenă palpitantă: 

   Evaluare: 
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  - Crezi că povestirea merită citită? Motivează! 

  3.. JURNALUL CU DUBLĂ INTRARE 

   Pentru aplicarea ei, elevii trebuie să-şi împartă pagina în două părţi, trasând o linie verticală pe 

mijloc. În partea stângă se pot nota citate, fragmente, desene, concepte- cheie  din text iar în partea 

dreaptă comentarii personale, reacții afective la cele citite, vor justifica alegerea făcută, vor scrie ce i-a 

determinat să facă această alegere. Pot nota, de asemenea, impresii, sentimente, păreri, întrebări. 

     În reflecţie, învăţătorul poate utiliza o serie de întrebări care să le ghideze notaţiile şi implicit, 

procesul de gândire critică:  

- “Ce vi s-a părut semnificativ?”,  ,,De ce?”,  

- “Cum v-a facut acest aspect sa vă simţiţi?”,  

- “Aveţi aceeaşi părere ca autorul?”…etc. 

 4. JOCUL DE ROL (SIMULAREA) 

      Reprezintă o metodă care contribuie la dezvoltarea capacităţii elevilor de a utiliza creator noţiunile 

învăţate; asumarea şi jucarea unui rol demonstrează o înţelegere a relaţiilor care se pot constitui la 

nivelul enunţului. Se bazează pe simularea unor funcţii, relaţii, activităţi, fenomene, sisteme; elevii devin 

actori ai vieţii sociale pentru care se pregătesc; îşi vor dezvolta capacităţile empatice, gândirea critică şi 

puterea de decizie; se exersează toleranţa faţă de unele idei şi puncte de vedere diferite de cele proprii; 

prin dramatizare se generează situaţii problematice şi se determină participarea activă a elevilor. 

    Etapele pregătirii și folosirii jocului de rol: 

 - Incălzire grupului; 

 - Definitivarea situaţiilor si a personajelor; 

 - Organizarea grupului: alegerea actorilor şi a observatorilor; 

 - Derularea jocului de rol; 

- Analiza jocului de rol, ce implică: intervievarea actorilor, analiza de conţinut şi analiza 

comportamentală. 

5. LASĂ-MĂ PE MINE SĂ AM ULTIMUL CUVÂNT! 

   Este o tehnică prin care: 

 - este realizată reflecţia ce urmează lecturării şi studierii unui text; 

 - încurajează participarea la activitatea de învăţare a elevilor mai tăcuţi, mai reţinuţi, mai timizi, care nu 

au suficientă încredere în forţele proprii. 

    Asemănătoare jurnalului cu dublă intrare, această metodă facilitează participarea la lecţie şi a elevilor 

tăcuţi. Se împarte elevilor o fişă cu un text iar elevii îşi aleg fragmentul care le-a plăcut mai mult  şi pe 

verso notează un scurt comentariu. După ce s-a realizat această activitate independentă, învăţătorul 

solicită un elev, ales în mod aleatoriu,  să citească fragmentul, pe marginea acestui fragment se face un  

scurt comentariu. 

6. MOZAICUL   

    Această metodă presupune parcurgerea următorilor paşi: 

    Construirea  echipelor de lucru: elevii  numără, astfel încât fiecare membru al fiecărei echipe să aibă 

un număr. 
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    a) Învățătorul împarte textul ce urmează a fi studiat  în 4-5 părți (atâtea câte echipe s-au constituit 

inițial) 

    b) Constituirea  grupelor de ,,experți”și rezolvarea sarcinilor de lucru 

     c)  Fiecare membru al grupei va primi o fișă de învățare (elevii cu nr.1 –fișa nr.1,  cei cu nr. 2 –fișa 2) 

      d) Se dă sarcina: fiecare elev va trebui să studieze întreaga lecție, care va fi însă predată de colegii de 

grup pe fragmente. 

      e) Toți elevii cu nr. 1 se adună într-un grup, cei cu nr. 2 în alt grup… și se vor  numi „experți”. 

„Experții” citesc fragmentul care le revine, discută între ei, hotărăsc modul în care vor preda. 

      f) Se refac grupele și „experții” le predau celorlalți colegi de grupă ceea ce au studiat. 

     Învățătorul va răspunde întrebărilor la care „experții” nu au știut și corectează eventualele informații 

eronate. 

8. PĂLĂRIILE GÂNDITOARE 

     Reprezintă o metodă care corespunde diferitelor tipuri de gândire. Încurajează gândirea complexă, 

atât cea individuală, cât și cea de grup. 

     Participanții la jocul didactic trebuie să cunoască foarte bine semnificația fiecărei culori și să își 

asume rolul sugerat de aceasta:     

    Pălăria albastră – este liderul, clarifică/alege soluția corectă, (moderatorul), semnifică gândirea 

speculativ, informează, este neutru, semnifică gândirea obiectivă; 

PăPălăria roşie – spune ce simte (psihologul), semnifică gândirea influenţată de afect; 

    Pălăria neagră –identifică greșelile, aspectele negative (criticul), semnifică gândirea critică negativă; 

    Pălăria verde –generează idei noi (gânditorul), semnifică gândirea creativă; 

    Pălăria galbenă ––identifică aspectele pozitive (optimistul), semnifică găndirea optimistă. 

9. METODA R.A.I. (Răspunde, Aruncă, Interoghează) 

    Este o metodă de fixare şi de sistematizare a cunoştinţelor, dar şi de verificare. Are la bază stimularea 

şi dezvoltarea capacităţilor copiilor de a comunica (prin întrebări şi răspunsuri), despre ceea ce au 

învăţat.Urmăreşte realizarea feed-back-ului printr-un joc de aruncare a unei mingi uşoare.  

    Copilul care aruncă mingea, trebuie să formuleze o întrebare, din cunoştinţele însuşite şi să o adreseze 

copilului care o prinde. Cel care prinde mingea, răspunde la întrebare, apoi o aruncă mai departe, altui 

coleg, punând o nouă întrebare. Copiii care nu ştiu răspunsul ies din joc.  Este o metodă de fixare şi 

sistematizare a cunoştinţelor, dar şi de verificare, care urmăreşte realizarea feed-back-ului. 

10. SINELG (Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii şi a Gândirii) 

    Este o modalitate de codificare a textului care permite celui care învaţă să citească şi să înţeleagă în 

mod activ şi pragmatic un anumit conţinut. 

    Înainte de a începe lectura textului, elevilor li se cere să  noteze tot ce ştiu sau  cred  că ştiu despre 

tema ce va prezentată în text. Învăţătorul pune întrebări  pentru a direcţiona gândirea  elevilor, pentru a 

le stârni curiozitatea și a-i implica în citirea /studierea textului.  

11.   STUDIUL DE CAZ  este metoda de găsire a soluţiilor eficiente pentru rezolvarea unei situaţii 

problemă, antrenând elevii în situaţii reale, concrete. 
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12. TURUL GALERIEI stimulează gândirea, creativitatea şi învățarea eficientă, încurajând copiii să-şi 

exprime opiniile cu privire la soluţiile propuse de colegii lor. Această tehnică de învăţare necesită 

mişcarea elevilor în sala de clasă, fapt care-i atrage şi le stârneşte interesul. 

13. ŞTIU/VREAU SĂ ŞTIU/AM ÎNVĂŢAT 

     Elevilor li se cere să inventarieze –procedând individual, prin discuţii în perechi sau în grup- ideile pe 

care consideră că le deţin cu privire la subiectul ce va urma. Aceste idei sunt notate în rubrica  ,,Ştiu”. 

     Totodată se notează şi ideile despre care au îndoieli sau ceea ce ar dori să ştie în legătură cu tema 

respectivă. Aceste idei sunt grupate în rubrica ,,Vreau să ştiu”. Urmează studierea unui text, realizarea 

unei investigaţii sau dobândirea unor cunoştinţe referitoare la acel subiect.,iar ei inventariază noile idei 

asimilate pe care le notează în rubrica  ,,Am învăţat”. 

14. METODA PROIECTULUI 

    Poate fi utilizată la investigarea aprofundată a unor teme, concepţii prin realizarea unui suport vizual, 

în scopul fixării ideilor şi a punctelor de vedere proprii; elevii pot folosi colajul, fondul muzical, 

cromatica, fotografia, antrenându-şi astfel creativitatea şi imaginaţia.    Presupune o investigaţie amplă 

(individuală sau de grup).  La iniţierea proiectului se stabilesc: tema, obiectivele, echipele de lucru, 

sarcinile, data finalizării, bibliografia. 

15. METODA PORTOFOLIULUI  însumează produse obținute prin metode și tehnici de evaluare  

variate: analize, sinteze, eseuri, postere, colaje, miniproiecte, fișe de lectură, teme revizuite, etc. 

   În concluzie,  o activitate integrată, eficientă,  motivează elevii, le sporeşte stima faţă de ei înşişi, 

dezvoltă toate laturile personalităţii lor, stimulează creativitatea, îi pregăteşte pentru integrarea socială  şi 

profesională.  
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 Câteva dintre cele mai frumoase tradiţii româneşti 

 

Prof. Buth Ileana Cristina 

Școala Gimnazială “Sf. Dumitru”, 

Structura: Grădinița Cu P.N. “Albă Ca Zăpada”, Măceșu De Sus, Dolj 

 

Sărbătorirea Paştelui este una din cele mai frumoase tradiţii româneşti. Pentru această 

sărbătoare se înroşesc ouă, se gătesc, în mod tradiţional, mâncăruri cu miel şi se coc cozonaci. 

Încondeierea ouălor reprezintă un obicei străvechi în tradiţia românească. Ouăle încondeiate sunt o 

mărturie a datinilor, credinţelor şi obiceiurilor pascale, specific românească. 

Motivele ornamentaţiei ouălelor încondeiate sunt numeroase, şi fiecare motiv se prezintă în 

mai multe variante, care se diferenţiază în funcţie de localitate. În Bucovina, ca motive folclorice 

utilizate sunt: spicul, soarele, frunza, etc. În Muntenia şi Oltenia, motivele ornamentale sunt cu mai 

puţine culori. În Transilvania şi Banat se distinge încondeierea printr-o mare varietate de modele şi 

culori, iar Ţara Bârsei este renumită pentru desenul şi compoziţia ornamentală şi cromatică de o mare 

fineţe. 

Sărbătorile de iarnă sunt dintre cele mai frumoase tradiţii româneşti. Iarna se ţin obiceiuri şi 

datini populare, care provin din trecut, dar se urmează cu sfinţenie chiar şi în ziua de azi. La sate, în 

Ajunul Crăciunului, grupuri de copii se strâng pentru a-i colinda pe săteni. În satele bucovinene, 

copiii se maschează în diferite personaje, precum ursul, capra, ursarii sau bunghierii. În Moldova, 

bărbaţii proaspăt însuraţi merg cu plugul. 

Un simbol cunoscut este bradul de Crăciun. Bradul este cel mai important arbore din 

obiceiurile româneşti. Bradul este prezent la cele mai importante evenimente din viaţa unui om, 

bradul se consideră că aduce noroc, viaţă lungă, prosperitate şi fertilitate, motiv pentru care oamenii 

îşi împodobesc casa cu crengi de brad. 

Un alt obicei cunoscut de toţi este colindatul. Colindatul începe în data de 24 decembrie şi 

poate să continue timp de 2 sau 3 zile; se face de obicei în grupuri, de copii, oameni maturi, bătrâni, 

doar fete, doar băieţi, tineri căsătoriţi etc, în funcţie de zona etnografică. 

În ziua de azi, toată lumea abia aşteaptă să împodobească bradul; acest obicei are loc în 

ajunul Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când Moş Crăciun aduce pe lângă cadouri şi bradul 

frumos împodobit cu globuri şi beteală. 

În zona Banatului, în ajunul Crăciunului focul din casă nu este stins deloc, pentru ca anul ce 

vine să fie luminos şi spornic. În această zi se împodobeşte bradul cu dulciuri, sub brad se pune un 

colac, un cârnaţ şi o sticlă de rachie, daruri pentru Moş Crăciun, iar pentru calul acestuia se pun 

grăunţe şi fân. Tot în această seară, tinerii se adună pe la case în grupuri de fete şi feciori şi îşi pun 

măşti, apoi pleacă prin sat. Se adunau în mai multe case unde începeau să danseze. Aceşti mascaţi 

purtau numele de Bloji. 

În Maramureş, are loc “jocul moşilor” – colindarea gazdelor de către colindători deghizaţi cu 

măşti; aceştia colindau pentru a ura sănătate şi fericire gazdelor. 

Toţi colindătorii, indiferent de vârstă, primesc un colac – ce simbolizează soarele; de 

asemenea ei primesc mere şi nuci.  
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În ziua de Crăciun nu se spală rufele şi nu se dă nimic de împrumut; animalele din ogradă 

primesc mâncare din belşug. 

Şi în zona Moldovei, Crăciunul este o sărbătoare importantă; toate activităţile ce au loc în 

ziua ajunului sunt de fapt un ritual spre protecţia animalelor, a livezilor şi a gospodăriei; femeile 

curăţă toată casa şi fac colaci, iar bărbaţii au grijă să înapoieze orice lucru luat cu împrumut. Tot în 

acestă zi, femeile coc un colac în formă de cifra 8, care în primăvară urmează să fie afumat şi pus 

între coarnele boilor ce arau pământul. În ajun femeile pregătesc masa de Crăciun, care trebuie să 

conţină vreo 12 feluri de mâncare, multe dintre acestea fiind din carne de porc, sacrificat cu câteva 

zile mai înainte. Nimeni nu mănâncă până când preotul nu vine să sfinţească bucatele. Tot în ziua 

ajunului încep şi colindătorii să meargă pe la casele oamenilor; de dimineaţă colindă copiii cei mai 

mici, spre după masă şcolarii iar spre seară colindă tinerii. 

În Bucovina se crede că toate colindele sunt rostite pentru ca diavolii să dispară iar satul să 

fie curat în noaptea de Crăciun; de asemenea, se spune că este un mare păcat dacă o gospodărie are 

uşa închisă în ajunul Crăciunului şi nu poate să-i primească pe colindători. De Anul Nou tinerii merg 

cu “Pluguşorul. Tot în această zi, are loc şi “jocul caprei” sau “jocul cerbului” – un ritual bine 

regizat, cu măşti şi personaje mitice. 

Una din cele mai frumoase tradiţii româneşti este sărbătorirea venirii primăverii. Mărţişorul 

este un simbol străvechi, care marchează venirea timpului călduros pe meleagurile româneşti. În 

credinţele populare, acest talisman are puteri magice. Bărbaţii oferă mărţişoare femeilor, iar acestea 

le poartă în piept sau la mână, pe tot parcursul lunii martie. 

Mărţişorul a fost conceput ca o amuletă legată cu un şnur împletit din două fire-unul alb, 

simbolizând divinitatea, sănătatea, puritatea sufletească şi împlinirea, şi unul roşu, ca simbol al 

dragostei pentru frumuseţile eterne ale vieţii : prietenia, fidelitatea şi onoarea. În tradiţia populară, 

cele două culori din care se împleteşte şnurul cu care se leagă mărţişorul reprezintă şi cele două 

anotimpuri de bază, iarna şi vara, în timp ce primăvara şi toamna sunt considerate doar anotimpuri de 

trecere. 

Unele legende populare spun că mărţişorul ar fi fost tors de Baba Dochia în timp ce urca cu 

oile la munte. 

Un obicei frumos din rânduiala populară tradiţională, alegerea "babelor", aşa cum îl 

cunoaştem astăzi, cu rol de amuzament, avea o însemnătate aparte în formarea valorilor familiale 

tradiţionale şi, mai mult, era un "dătător de speranţă" pentru viaţă veşnică. Credinţa populară spune 

că "Babele" sunt vrăjitoare care au puterea să influenţeze starea vremii într-o singură zi, căci în 

aceste zile până şi Baba Dochia, cea care aduce vremea rece, începe să dezbrace cele nouă cojoace 

pe care le poartă din iarnă. 

"Babele" simbolizează o tradiţie românească fascinantă, o legendă invocată în mituri şi 

istorisiri româneşti, bazată atât pe interpretarea "băbească" a vremii, cât şi pe ritualurile care se 

petreceau în sânul familiei tradiţionale. 

Potrivit tradiţiei populare, între 1 – 9 martie se alege o zi, sau o "babă", care va anticipa starea 

de spirit, norocul şi predispoziţia fiecăruia, până la "babele" de anul următor. Frumoasă şi însorită, 

sau dimpotrivă, ploioasă şi înnorată, această zi este determinantă pentru cei care îşi aleg "Baba" şi se 

spune că îi va reprezenta tot anul. Aşadar, fie vor avea noroc cu carul, fie vor avea parte de încercări 

primejdioase.  
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Metode interactive folosite ȋn predarea matematicii-ciclul primar 

                                                                  

Prof.ptr.ȋnv.primar Cȋlniceanu Daniela Liliana 

Școala Gimnazialǎ Nr.3 Rovinari 

 

-Studiu- 

 

 

           Actul educativ trebuie să se adapteze la realitatea vieții cotidiene,care nu înseamnă 

acumularea de cunoștințe,ci achiziția unor competențe de ordin strategic prin intermediul cărora să se 

asigure un parcurs de învățare reflexiv și autonom,elevul devenind astfel capabil să pună în relație și 

să utilizeze adecvat informații din diverse câmpuri ale cunoașterii.Cadrul didactic trebuie să 

stimuleze încrederea în sine,eergizând interacțiunea verbală între învățător și elev,dar mai ales între 

elevi și să solicite implicarea activă a elevului în propria formare printr-o perspectivă flexibilă asupra 

continuatorilor. 

Strategiile didactice interactive presupun munca în coaborare a elevilor,se bazează pe spijinul 

reciproc în căutare-cercetare și învățare,solicitând efort de adaptare la normele de grup,toleranță față 

de opiniile colegilor,ceea ce contribuie la dezvoltarea unor capacități autoevluative. Elevii care 

lucrează în echipă vor fi capabili să aplice și să sintetizeze cunoștințele în moduri variate și 

complexe,învățând,în același timp,mai temeinic decât în cazul lucrului individual. Apariția noilor 

programe,centrate pe achizițiile elevilor,impune anumite schimbări în didactica fiecărei discipline. 

Diversificarea metodelor de învățare,a modurilor și formelor de organizare a lecției,a situațiilor de 

învățare,constituiecheia schimbărilor pe care le preconizează noul curricu-lum. Asigurarea unor 

situații de învățare multiple creează premise pentru ca elevii să poată valorifica propriile abilități în 

învățare.  

Metodele de învățare sunt scheme de acțiune identificate de teoriile învățării ele sunt aplicate 

conținuturilor disciplinei studiate și reprezintă acțiuni interiorizate de elev. În practica didactică,este 

acceptat faptul că un elev reține 10% din ceea ce citește,20% din ceea ce aude,30% din ce vede și 

aude în același timp,80% din ceea ce spune și 90% din ceea ce spune făcând un lucru la care 

reflectează și care îl interesează. Învățarea devine eficientă doar atunci când îl punem pe elev să 

acționeze. Este adevărat că acela care învață trebuie să-și construiască cunoașterea prin intermediul 

propriei înșelegeri și că nimeni nu poate face acest lucru în locul său. Dar nu este mai puțin adevărat 

că această construție personală este favorizată de interacțiunea cu alții care,la rândul lor,învață. 

Astfel spus,dacă elevii își construiesc cunoaștere proprie,nu înseamnă că fac acest lucru 

singuri,izolați. Să nu uităm că omul este o ființă fundamental socială.  

Promovarea învățării active presupune și încurajarea parteneriatelor în învățare. În fapt 

adevărata învățare,aceea care permite transferul achizițiilor în contexte noi,este nu doar activă 

(individual activă) ci interactivă. 

Sensul schimbărilor în didactica actuală este orientat spre formarea de competențe,adică a 

acelor ansambluri struturate de cunoștiițe și deprinderi dobândite prin învățare,care permit 

identificarea și rezolvarea unor probleme specifice,în contexte diverse. Învățarea nu mai poate avea 

ca unic scop memorarea și reproducerea de cunoștiințe:în societatea contemporană,o învățare 
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eficientă presupune explicarea și susținerea unor puncte de vedere proprii,precum și realizarea unui 

schimb de idei cu ceilalți. 

Toate situațiile - și nu numai metodele active propriu - zise  în care elevii sunt puși și care îi 

scot pe aceștia din ipostaza de obiect al formării și-i transformă în subiecți activi coparticipanți la 

propria formare,reprezintă forme de învățare activă. 

Există părerea că metodele tradiționale sunt cele mai adecvate pentru orele de matematică. 

Adversarii folosirii unor metode alternative consideră că sunt ,,bune doar pentru situații ideale,cu 

elevi performanți”. 

Toate metodele active pot fi adaptate la orele de matematică:brainstorming-

ul,mozaicul,investigația,proiectul,utilizarea organizatorilor grafici, jocul didactic, jocul de rol e.t.c. 

Brainstorming-ul provine din limba engleză,din cuvintele ( ,,brain” = creier și ,,storm” = 

furtună ),ceea ce însemnă ,, furtună în creier” – asalt de idei,o stare de intensă activitate imaginativă. 

Ea reprezintă formularea a cât mai multor idei,oricât de fanteziste ar putea părea acestea,ca răspuns 

la o situație enunțată,după principiul: cantitatea generează calitatea. Conforn acestui principiu,pentru 

a ajunge la idei viabile și inedite este necesară o productivitate creativă mai mare. 

Prin folosirea acestei metode se solicită participarea activă a elevilor,se dezvoltă capacitatea 

de a trăi anumite situații,de a le analiza,de a lua decizii pentru alegerea soluțiilor optime și se 

exersează atitidinea creativă și exprimarea personalității. De asemenea,metoda dă posibilitate 

elevului să-și exprime părerile,ideile,punctele de vedere despre un anume subiect,în ideea că toate 

pot fi valoroase,importante,bune. Etapele sunt: alegerea sarcinii de lucru,solicitarea exprimării într-

un mod cât mai rapid a tuturor ideilor legate de rezolvarea problemei (sub nici un motiv nu se vor 

admite referiri critice),înregistrarea tuturor ideilor în scris,pe tablă,o pauză pentru așezarea ideilor cu 

o durată variabilă de la 15 minute până la o zi,reluarea ideilor emise pe rând și gruparea lor pe 

categorii,simboluri,cuvinte cheie,analiza critică,evaluarea,argumentarea,                                                                                             

   contraargumentarea ideilor emise anterior,selectarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de 

solutii fezabile pentru problema supusă atenției și afișarea ideilor rezultate în forme cât mai variate și 

originale: cuvinte,propoziții,imagini,desene e.t.c.  

Dacă sarcina de lucru este identificarea a cât mai multe obiecte cu o anumită formă spațială 

(cub,sferă,cilindru,con,paralelipiped dreptunghic) vom cere elevilor să descrie cubul,de exemplu să 

spună proprietăți care îl diferențiază de alte corpuri geometrice,să dea exemple de obiecte de formă – 

cubică încurajând elevii să descrie orice proprietate sau obiect care le trece prin minte. Pentru 

întrebarea analizată,categoriile ar putea fi: obiecte folosite acasă,obiecte prezentate în clasă,obiecte 

de pe stadă e.t.c. Putem pune întrebări de tipul: am putea găsi obiecte cu formă de cub la magazinul 

alimentar? Ca urmare a discuțiilor avute cu elevii,trebuie să rezulte o listă de obiecte cu formă de cub. 

Ciorchinele este o variantă de brainstorming neliniar care stimulează găsirea conexiunilor 

dintre idei. Poate fi folosit atât în faza de reactualizare a cunoștințelor,de captare a 

atenției,obținându-se o bună organizare grafică și inventariere a cunoștințelor elevilor cât și în 

recapitularea,sistematizarea cunoștițelor. 

 Elevii sunt solicitați să-și noteze toate ideile,sintagmele sau cunoștițele care le vin în minte în 

legătură cu o temă propusă,trăgându-se linii între acestea și cuvântul inițial. În etapa finală a lectiei 

(reflecție) ciorchinele poate fi reorganizat utilizându-se anumite concepte supraordonate,găsite de 

învățător sau de elev. Elevii pot desena ciorchini pe anumite teme recapitulative ca lucru individual 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN  ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

 

314 

 

(multiplii și submultiplii unității de măsură,figuri și corpuri geometrice,proprietățile operațiilor de 

adunare,scădere,înmulțire,împărțire e.t.c.) Ciorchinii astfel obținuți pot face prte din portofoliul de 

evaluare a elevului. 

 Mozaicul este o metodă de învățare,care se bazează pe distribuirea sarcinilor de învățare 

unor grupuri de elevi,astfel ca,în urma colaborării,fiecare elev să aibă întreaga schemă de învățare 

predând achizițiile dobândite de către fiecare membru al grupului unui alt grup.  

 Numărarea elevilor și împărțirea pe grupe după un algoritm specific este foarte importantă. 

Elevii vor fi grupați în 4 grupuri eterogene inițiale de câte 4 elevi,fiecare elev din grup atribuindu-se 

un număr de la 1 la 4,fiecare primind câte o fișă de învățare numerotată de la 1 la 4. Fișele cuprind 

părți ale unui material ce urmează a fi înțeles și discutat de către elevi. Urmează prezentarea succintă 

a subiectului tratat,explicarea subiectului tratat,explicarea sarcinii de lucru și a modului în care se va 

desfășura activitatea. Dacă subiectul este aflarea unui număr necunoscut în cadrul unei relații de 

tipul: ? x c = d ; c : ? = d (unde c este diferit de 0 și d este multiplu sau divizor al lui c,cuprins în 

intervalul numerelor naturale 0-100) sarcinile de învățare se referă la aflarea numărului necunoscut 

prin încercări,prin utilizarea de obiecte sau desene,prin proba operației sau folosind modelul balanței. 

Apoi elevii se vor grupa în funcție de numărul fișei primite în grupuri de experți: toți elevii care au 

primit numărul 1 vor forma un grup,cei cu numărul 2 vor forma alt grup e.t.c. Așadar unul din 

grupurile de experți va fi format din toți elevii care au primit în cadrul grupului inițial,porțiunea de 

lecție cu titlul: Cum aflăm numărul necunoscut din egalitățile de tipul ? x c = d ?. Elevii din grupurile 

de experți au sarcina de a învăța cât mai bine,partea din materialul de studiu,care le-a fost atribuită 

pentru a preda colegilor lor din grupurile inițiale. Pentru aceasta ei cooperează 

citind,discutând,încearcă să înțeleagă cât mai bine,hotărăsc modul în care pot preda ceea ce au înțeles 

colegilor din grupul lor originar. Învățătorul poate interveni,oferind consultanță elevilor în 

momentele de impas.         La revenirea în grupul inițial,elevii predau secțiunea 

pregătită celorlalți membri. Astfel,fiecărui elev îi revine responsabilitatea predării și învățării de la 

colegi. Este important ca învățătorul să monitorizeze această activitate,pentru ca achizițiile să fie 

corect transmise.Dacă sunt neclarități elevii adresează întrebări expertului dar și celorlalți membrii 

din grupul expert pentru secțiunea respectivă. Dacă persistă dubiile,atunci problema trebuie cercetată 

în continuare. 

 Ultima etapă este trecerea în revistă a materialului dat prin prezentare orală cu toată 

clasa,cu toți participanții. Câteva întrebări bine alese de învățător vor evidenția nivelul de înțelegere a 

temei. 

  Ca toate celelalte metode de învățare prin cooperare și aceasta presupune următoarele 

avantaje: optimizarea învățării prin predarea achizițiilor altcuiva,stimularea încrederii în sine a 

elevilor,dezvoltarea abilităților de comunicare argumentativă și de relaționare în cadrul 

grupului,dezvoltarea răspunderii individuale și de grup,dezvoltarea gândirii logice,critice și 

individuale. Metoda mai are avantajul că implică toți elevii în activitate și că fiecare dintre ei devine 

responsabil,atât pentru propria învățare,cât și pentru învățarea celorlalți. De aceea metoda este utilă 

pentru motivarea elevilor cu rămâneri în urmă la matematică. 

 O variațiune pe tema mozaicului sunt structurile sau grupurile cooperative ce se 

caracterizează prin faptul că,într-un grup cooperativ,fiecare dintre colegi devine expert în anumite 

aspecte ale subiectului studiat. De exemplu dacă un grup cooperativ studiază subiectul: Unități de 
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măsură pentru lungime,unul din membrii poate devenii expert în unități de măsură 

neconvenționale,altul expert în multipli metrului,iar al treilea expert în submultipli metrului. După 

dobândirea cunoștințelor de expert în domeniul atribuit,fiecare dintre colegi,pe rând îi învață pe 

ceilalți. Scopul grupului cooperativ este ca fiecare membru să stăpânească toate aspectele subiectului 

general. Nivelul cunoștiițelor se evaluează prin discuții finale cu toată clasa,întrebări,examen 

individual,prezentări în fața clasei e.t.c. 

  Investigația la matematică implică rezolvarea unor probleme întâlnite în cotidian sau în alte 

domenii ale disciplinelor școlare dar și explorarea unor concepte cunoscute,presupunând atât 

rezolvarea de probleme cât și crearea de probleme. Etapele investigației variază după diferiți 

autori:observare,formulare de întrebări,examinarea surselor de informare,proiectarea 

investigației,colectarea analizarea și interpretarea informațiilor,propunerea răspunsurilor și a 

explicațiilor,comunicarea rezultatelor (Național Standards for Science Educations 1996 ). 

Investigația ca demers didactic se centrează pe o întrebare,problemă,fenomen,începând cu ceea ce 

elevii știu,angajându-i în căutarea răspunsurilor și a explicațiilor continuă cu relaționarea rezultatelor 

cu cunoștințele din domeniu conducând la aprofundarea înțelegerii și la asumarea de către elevi a 

propriei învățări. 
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STUDIU 

Obiective pedagogice noi - strategii didactice adecvate 

 
Profesor CDS Vasile Mariana 

                                                                    Școala Gimnazială nr 1 Bumbești Jiu, jud. Gorj 

 

             Argumentele de ordin psihologic şi social că unele transformări produse în evoluţia 

educaţiei, mai cu seamă în planul obiectivelor pedagogice şi al procesului didactic însuşi, determină 

necesitatea adoptării unor modalităţi de tratare diferenţiată a elevilor. 

Astfel, corelat cu finalităţile generale ale educaţiei ca activitate socială definită, impactul 

cerinţelor societăţii asupra educaţiei se relevă şi în domeniul obiectivelor pedagogice specifice 

procesului instructiv-educativ al tinerei generaţii prin şcoală. 

Făcând o analiză a învăţământului tradiţional, T. Husen arată că acesta se întemeiază pe două 

premise nemărturisite: 

- pe rolul conducător "absolut" al pedagogului, căruia îi aparţin aproape toate deciziile 

referitoare la demersul pedagogic (organizarea şi conţinutul cestuia, programul de lucru, alegerea 

mijloacelor ş.a.); 

- faptul că activitatea de învăţare elevilor nu se întemeiază pe plăcerea şi pe înţelegerea nevoii 

de a se instrui, ci pe constrângerea exprimată în dorinţa de a evita consecinţe neplăcute: dezaprobarea 

profesorilor, aprecierea necorespunzătoare, nemulţumirea părinţilor, chiar aplicarea unor acţiuni etc. 

Este de aşteptat ca în asemenea situaţii rezultatele învăţământului să fie minime. 

Ideea, vizând creşterea eficienţei procesului didactic, exprimă concordanţa deplină cu 

strategia instruirii diferenţiate în activitatea şcolară. Procesul de instruire este o relaţie de comunicare 

în care principalul agent transmiţător de cunoştinţe este pedagogul. Dar, în condiţia multiplicării 

mijloacelor de transmitere a informaţiilor, pedagogul încetează de a mai fi unica sursă de informaţii 

pentru elevi. El trebuie să deschidă accesul elevilor spre alte surse, să-i ajute să le selecteze şi să le 

ordoneze integrându-le în sisteme de cunoştinţe. 

Funcţia pedagogului, ca sursă principală de informare, nu implică însă ca învăţarea să 

pornească de la profesor. Apare necesară o asemenea desfăşurare a actului didactic încât profesorul 

să devină organizatorul unor situaţii favorabile învăţării pentru fiecare elev în parte,preocupat de 

principiile didacticii. Deci, activitatea de învăţare organizată de către profesor trebuie să fie pe cât 

posibil individualizată, centrată pe elev, pentru a se obţine randamentul dorit. 

 

 

Profesorul nu este doar un transmițător de informații, care se rezuma la a da indicații date 

elevilor, ce si cum sa învețe, ci și un antrenor care, prin întrebari analitice, stimulând gândirea 

elevilor, creeaza premise pentru ca aceștia, prin găsirea independenta a răspunsurilor, să ajungă la o 

mai bună înțelegere a problemelor. Trezirea interesului elevilor, stimularea motivației acestora este, 

în bună masură, un rezultat al conducerii procesului instructiv. Intră aici si justa dozare a 

dificultăților în procesul învățării, conform cu situația concreta și individualitatea elevilor respectivi. 

În concluzie, a organiza învațarea înseamnă a gasi metodele cele mai adecvate, a construi secvente 

instructive bazate pe logica obiectiva a disciplinei, a stabili obiective clare și care să trezescă 
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interesele elevilor și a stimula performanțele, a crea o atmosfera prielnică studiului, a doza 

dificultățile pentru a putea dezvolta strategii de rezolvare a problemelor (Geissher, 1981). 

Este recunoscut faptul că pentru a deveni cât mai activ şi eficient, procesul didactic si formele 

de realizare ale acestuia urmează să tindă spre realizarea unor capacităţi de învăţare independentă, 

deosebit de utile, atât în activitatea şcolară cât şi în viaţa adultă într-o societate afectată într-o 

continuă şi tot mai rapidă evoluţie. 
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SEGMENTUL INSTRUMENTAL AL VOCATIEI SI AL CREATIVITATII 

                                                                                                          

  Prof. Barbu Alina Elena                                                                                                                                                                                                                                        

Colegiul Național „B.P.Hasdeu” Buzău 

                                                                   

Termenul de „aptitudine” derivă din latinescul „aptus = apt de” şi defineşte o dispoziţie nativa 

sau dobândită pentru ceva.                                                                                                                                                               

Acest termen rezultă din diferenţa dintre oameni, din punct de vedere al cantităţii şi calităţii 

activităţii lor. Atunci când vorbim despre aptitudine, vorbim despre o capacitate, despre anumite    

calităţi care pot fi puse în valoare, posibilitatea de a obţine performaţă, caracteristică a personalităţii 

care facilitează cunoaşterea, elaborările artistice,                                                                         

Aptitudinea este o calitate psiho-individuală, care facilitează obţinerea unor performanţe ridicate, se 

poate modela într-o activitate, în funcţie de structura acesteia. Conceptul de aptitudine, reprezintă o 

parcularitate psihologică individuală care face diferenţa dintre persoane şi care asigură succesul într-

o activitate. Aptitudinile se remarcă prin reuşita într-un anumit domeniu de activitate, fiind 

constituite din numeroase procese şi calităţi psihice, organizate într-un anumit fel anume, în raport cu 

împrejurările, dintr-un anumit domeniu.                                                                                                                                                                 

Condiţionarea aptitudinilor.                                                       

Odată cu dezvoltarea omului are loc şi dezvoltarea aptitudinilor, iar dezvoltarea acestor calităţii 

inseamnă dezvoltarea personalităţii, toate acestea desfăşurându-se în anumite condiţii sociale.    

Ereditatea are un rol foarte important în formarea aptitudinilor, dar nu este decisivă. Potenţialităţile 

creative cu care o persoană este  înzestrată, pot ramâne în stare latentă în cazul în care exteriorul nu 

intervine asupra lor. Aptitudinea se dezvoltă în urma evoluţiei funcţiilor superioare,  astfel încât să 

fie accesate cunoştinţele dobândite, nu este un proces singular, ci este în foarte mare legătură cu     

personalitatea.                                                                                              

Diferenţierea aptitudinilor este determinată de mediul social-istoric, de condiţiile educative. Pe 

măsură ce societatea evoluează, apar noi domenii de desfăşurare a activităţii, în acelaşi timp se 

dezvoltă şi noile aptitudini.                                                

Tipuri de aptitudini. 

 Conform lui A. N. Leontiev, aptitudinile sunt de două categorii:                     

a) aptitudini naturale - cele biologice. Aceste aptitudini naturale, posibilitatea de a percepe anumite 

semnale, analizarea şi sintetizarea lucrurilor, capacitatea de a diferenţia, învăţarea ajută la integrarea 

în mediul natural.                                                                                                       b) 

aptitudini specific umane - având o origine social-istorică, posibilitatea de a crea multe, capacitatea 

de a produce anumite bunuri materiale.În comparaţie cu aptitudinea naturală care se dezvoltă în 

condiţii normale ale vieţii, aptitudini specifice umane sunt independente de ereditate, dezvoltându-se 

individual pe baza asimilării a tot ceea ce a creat societatea.    Cea mai 

importantă aptitudine specific umană este inteligenţa, aceasta fiind o sinteză a mai multor aptitudini 

intelectuale, raţionament inductiv şi deductiv, atenţia distributivă, flexibilitate în gândire.  

                                            

  În funţie de complexitatea lor, aptitudinile specifice umane se clasifica în:  

        •  aptitudini simple: constând în lucruri elementare, caracterizate de acţiuni simple; 
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              • aptitutini complexe: în principiu, activitatea umană este complexă şi are în vedere 

îmbinarea mai multor mijloace de acţiune, într-un cadru specializat.                                   

Îmbinarea originală a aptitudinii, din care rezultă înfăptuirea creatoare a unei activităţi, constituie 

talentul. În comparaţie cu aptitudine, talentul înseamnă înzestrare, dezvoltare şi organizare, din care 

reiese creare noilor valori. O altă formă superioară talentului o constituie geniul, care are în vedere 

crearea unor valori istorice, importante pentru evoluţia societăţii.    

 Factorii formării aptitudinilor.        

Aptitudinile sunt constituite din modalităţi de acţiune ale personalităţii, caracterizate fiind de bune 

performanţe. Dezvoltarea şi formarea aptitudinilor este influenţată de factorii interni şi de factorii  

externi (pricepere şi deprinderi). Atitudinea, perceperea pentru un anumit domeniu de muncă, 

înclinaţia, toate acestea au un rol foarte important în formarea aptitudinilor, alături de pricepere şi 

deprinderi.            

Aptitudinile pentru desen şi pictură. Acest tip de aptitudine este caracterizată de prezenţa 

psihofiziologici, cum ar fi: vizuală, dexteritate manuală.                  

Pentru a realiza acest tip de atitudine, este necesară implicarea anumitor factori importanţi ai 

aptitudinilor artistice:                                         

• reţinerea rapidă, clară şi de lungă durată, a unor obiecte;                         

• posibilitatea de înţelegere a întregului;                            

• trecerea corectă de la linia orizontală la o linie verticală;                        

• păstrarea şi respectarea proporţiilor obiectelor;                         

• aprobarea sau critica artistică (posibilitatea de a face diferenţa dintre original şi copie).                     

 Reuşita într-o activitate este strâns legată de cunoştinţe, deprinderi atitudini.  

 Talentul este atribuit de obicei domeniului artistic, manifestându-se în urma cercetării 

domeniului de activitate. Este extrem de important să ne cunoaştem înzestrarea nativă, astfel ne 

putem orienta spre manifestarea propriului talent, care nu trebuie să rămână la stadiul de hobby ci să 

devină actvitatea prioritară. Esenţial este ca o persoană să-şi descopere pasiune şi modalitatea de a 

realiza lucruri cu mai multă uşurinţa.Un talent deosebit, pe care-l putem observa de-a lungul mai 

multor generaţii, este acela al familiilor de pictori Tiţian şi Holbein, iar talentul special, manifestat la 

vârste mai mici, îl descoperim la Rafael, Giotto di Bondone, Luchian, Peter Bruegel.  

 Talentul reprezintă legatura dintre ereditate şi mediu.      

     

1.5. Importanţa artelor plastice în dezvoltarea creativităţii 

            Anumite aptitudini ale unei persoane (posibilitatea de a observa, de a analiza şi a structura, de 

a observa anumite game cromatice, capacitatea de a exprima idei noi, în raport cu perioada în care se 

dezvoltă...etc), toate acestea duc la formarea personalităţii creatoare, la dezvoltarea creativităţii 

artistice a unei persoane.                                              

Creativitatea artistică este cea care se află la baza tuturor operelor de artă şi cea care dă posibilitatea 

exprimării libere în domeniul plastic, bazându-se pe o daruire extraordinară. Domeniul artelor 

plastice, estetic, comparativ cu activităţile din oricare alt domeniu, reprezintă modalitatea cea mai 

propice de activare şi stimulare a potenţialului creativ. Arta plastică îl îndrumă pe copil, încă de la o 

vârstă fragedă, cum să se dezvolte estetic, armonios, să preţuiască frumosul.    

 Elementele de limbaj plastic, culoarea, forma, linia, alături de cuvinte şi gesturi, sunt 
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modalităţi de exprimare a trăirilor, a legăturilor cu ceilalţi, a nevoilor, a aşteptărilor. Mijloacele 

artelor plastice sunt considerate de copil, instrumente autentice, cu care pot automodela mediul în 

care trăiesc.                    

Profesorul I. Neacşu, în cartea sa („Motivaţie şi învăţare”), remarcă faptul că „prin bucurie şi prin 

trăire, elevul va reasimila în adâncime şi în înălţime frumosul şi armoniosul, prezentate ca paternitate 

şi realitate, ca sensibilitate şi raţionalitate”. 25                       Prin 

intermediul artei are loc dezvoltarea artistică cât şi cea comportamentală, modelarea acesteia 

realizându-se prin educaţie. Personalitatea creativă se formează prin activitate, imaginaţie, 

sensibilitate, în funţie de mediul în care se dezvoltă şi de modalitatea de formare a educatorului. 

Limbajul plastic este cel mai drag elevului, acesta având posibilitatea  de a armoniza legătura 

elevului cu mediul natural, dar şi cu el însuşi.                                  

Educatorul de artă trebuie să-i acorde şansa elevului, de a interpreta elementele din natură, într-un 

mod original, cu ajutorul elementelor de limbaj plastic şi cu ajutorul tehnicilor de lucru, nu trebuie 

să-l inhibe, obligându-l să reproducă până la identificare, formele pe care le observă. Astfel, elevul 

va căpăta experienţă şi încredere în propria persoană, îl va provoca să caute din ce în ce mai multe 

modalităţi de realizare plastică (de fuzionare a culorilor, de suprapunere a unor puncte şi lucruri pe 

un fond umed sau uscat, de stilizare a formelor...etc).                                                      

Rolul educatorului de artă este acela de încurajare, de îndrumare a elevului spre frumos, de 

familiarizare a elevului cu materiale şi mijloace specifice artelor plastice, ajutorul  elevului prin 

aceste modalităţi să se autodescopere. Prin cunoştinţele plastice pe care le deţine, profesorul poate 

dezvolta potenţialul creativ al elevului.        

 Este foartă importantă cunoaşterea şi exersarea particularităţilor artistice; culoarea spre 

exemplu, care se află într-o continuă legătură cu mediul înconjurător (pata picturală, pata decorativă, 

tonuri calde, tonuri reci, pete de culoare care pot fuziona la contactul cu un fond umed).   

 Jocul acesta cromatic este specific tuturot copiilor, manifestându-se cu o mai mare intensitate 

la copii talentaţi, aceştia dezvoltând acorduri cromatice neaşteptate, pline de luminozitate. 

 Atunci când vorbim despre forma plastică, vorbim şi despre un simţ interior, care în primul 

rând fixează vizual imaginea şi apoi o desenează pe suprafaţa de lucru.  Un alt element esenţial, pe 

care pe care-l găsim în toate compoziţiile şi care asigură echilibrul şi armonia, este ritmul. Acesta 

poate fi un ritm linear, de formă cromatică, ascendent-descendent, simetric-asimetric, orizontal-

vertical...etc. Deşi nu vorbim de un artist, elevul se manifestă plastic cu o plăcere desosebită. În 

urma liniilor trasate pe suprafaţa de lucru sau a tuşelor lăsate de pensulă, elevul reacţionează 

surprinzător, fiind uimit de propriile desene. Acesta este un prim stadiu, care pregăteşte viitoarea 

persoană creativă. Profesorul sau educatorul, îi va explica copilului care sunt esenţialele elemente de 

limbaj plstic, cu care poate lucra în toate compoziţiile pe care le abordează, îl va motiva să le 

reproducă, să le stilizeze, să le grupeze astfel încât să creeze un ritm.               

Metode de stimulare individuală a creativităţii:                         

1. mărirea orizontului prin: cultivarea unor idei originale, participarea la numite activităţi preferate; 

2. dezoltarea unui domeniu personal de activitate;            

3. sintetizarea, gruparea şi observarea problemelor;            

 
25  Motivaţie şi învăţare, I. Neacşu, Editura didactică şi pedagogică., Bucureşti 1978, pagina 54. 
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4. realizarea unui ritm potrivit pentru lucru;               

5. finisarea ideilor.          

 Blocajele creativităţii:               

1. blocaje culturale:           

   - conformismul - persoane care ies în evidenţă, într-un anumit fel, sunt privite cu suspiciune 

de ceilalţi din jur, în cazul acesta creativitatea nu este încurajată. Atitudinile care se înscriu în această 

categorie sunt: dorinţa de a se plia pe modelele vechi, sociale, se bazează pe statistici şi pe experienţa 

altora;            

- neîncrederea în imaginaţie;                          

2. blocaje emoţionale - teama de a-şi expune singur o părere, prima idee este şi cea mai bună, 

dorinţa acerbă de a-i depăşi pe ceilalţi;              

3. blocaje perceptive:           

- imposibilitatea de a deosebi cauza de efect;        

- probleme în depistarea cauzei;         

- dificultăţi în structurarea problemei;                   

     4. blocaje privind legătura persoană-grup:         

- comunicare defectuoasă, denaturată voit;         

- personajul creativ este marginalizat, deoarece atitudinea sa nu se aseamănă cu a celorlalţi 

                

 - lipsa originalităţii;            

- preferinţa de singurătate, izolarea faţă de ceilalţi pricinuită de dorinţa de a nu greşi.  

 

   

 

  . 
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TRADITII SI OBICEIURI DIN TRANSILVANIA 

                                            Prof.Înv.Primar : Tamba Adriana-Elena 

                                            Liceul Tehnologic ,, Vasile Netea ,, Deda , Mureș 

          

               Transilvania sau Ardealul este 

regiunea situată în centrul României, 

delimitată de Munții Carpați. Este formată 

din teritoriile a zece județe: Hunedoara, 

Sibiu, Alba, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, 

Mureș, Harghita, Covasna și Brașov. De-a 

lungul timpului, acest ținut a fost parte 

componentă a Imperiului Roman, a 

Regatul Ungariei și a Imperiului Austriac. 

După Marea Unire din 1918, Transilvania 

a devenit teritoriu al României 

independente. În prezent, zona centrală a 

țării este locuită de români, maghiari și 

sași, fiecare comunitate păstrandu-și 

cultura și obiceiurile caracteristice. Identitatea și spiritualitatea Ardealului sunt încă influențate de 

tradițiile minorităților care trăiesc în această regiune, astfel că vei descoperi datini variate, cu 

semnificații unice, pline de farmec si mistere. Spectacolul rural, costumele și cântecele te poartă într-

o lume încântătoare, care amintește de simplitatea și frumusețea satului românesc. 

Tradiții de iarnă. Crăciunul și Anul Nou în Transilvania 

               În Ardeal, sărbătorile de iarnă debutează pe 6 decembrie, de ziua Sfântului Nicolae, când 

copiii cuminți primesc cadouri în ghetute, iar fetele frământă aluatul pentru plăcinte. Seara, tinerii 

din sat se întâlnesc și petrec până în zori. În satele transilvănene, pregătirile pentru Crăciun încep din 

timpul postului; până atunci, bărbații au grijă să termine muncile câmpului și asigură proviziile 

pentru perioada sărbătorilor. Femeile se reunesc în șezători, unde torc și cos, pregătind straie festive 

și țesături folosite pentru decorarea casei. Tinerele primesc sfaturi, ascultă povești cu tâlc și 

descoperă întâmplările vieții rurale. Întâlnirile sunt prilejuri de a transmite noii generații proverbe, 

cântece populare, obiceiuri și mesteșuguri. 

               Ardelenii păstrează o legendă legată de această sărbătoare, potrivit căreia Iisus s-a născut în 

curtea unui evreu foarte bogat și hain, pe nume Crăciun. În noaptea nașterii, soția acestuia i-a oferit 

adăpost Fecioarei Maria în grajd. Se spune că, mâniat de cele întâmplate fără știrea lui, Crăciun i-a 

taiat mâinile femeii. Înduioșată, Fecioara i le-a lipit la loc și le-a transformat în aur. După ce a văzut 
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minunea, bărbatul și-a cerut iertare în genunchi, astfel că sărbătoarea nașterii Mântuitorului îi poartă 

numele.    

               Cel mai important obicei al Crăciunului este colindatul. Primii vestitori ai sărbătorii sunt 

copiii, care pornesc din poartă-n poartă, primind în schimbul urărilor nuci, mere, covrigi și bani. 

Băieții tineri, necăsătoriți, merg cu Steaua, cu Ţurca si cu Viflaimul. La jocul caprei pot participa și 

bărbații; cel costumat în capră este însoțit de un instrumentist și de mut, un personaj mereu pus pe 

șotii. Acesta strică lucruri prin gospodărie sau murdărește fetele cu cenușă și este considerat necurat; 

odinioară, dacă se întâmpla să moară până la Bobotează, era înmormântat în afara cimitirului, fără 

slujbă religioasă. Mutul își pierde aura negativă și reintră în rândul credincioșilor doar după ce se 

spovedește. 

                Tinerii care merg cu Viflaimul poartă cu ei o construcție mică din lemn, în formă de 

biserică, în interiorul căreia pun lumânări și figurine, refăcând scena nașterii Mântuitorului. Pentru a 

nu avea parte de ghinion, gazdele îi răsplătesc pe colindători cu bani. La casele cu fete de măritat 

sunt așteptate cetele de flăcăi. În Câmpia Transilvaniei și în Năsăud, băieții se strâng într-o casă 

pentru a repeta colindele. Fiecare membru trebuie să aducă o cantitate de ovăz sau orz; boabele sunt 

puse la încolțit, iar făina rezultată este fermentată pentru a obține bere.  

               În prima zi de Crăciun, creștinii merg la biserică, după care se adună în jurul mesei, iar 

seara organizează sărbători sătești. Îmbrăcați în costume 

populare, băieții le invită pe fete la joc. Tradițiile de 

iarnă constituie un veritabil spectacol al lumii rurale, 

adunând într-un ceremonial complex cântece, măști, 

dansuri, gesturi rituale, urări de sănătate, belsug și 

fericire.  

              În apropierea Anului Nou, exista superstitia ca 

tinerii isi pot afla soarta.  

               În seara de Anul Nou, copiii merg cu Plugușorul, urând gazdelor un an roditor și plin de 

noroc. Dincolo de urare, Plugușorul este un obicei spectaculos, plin de viață și culoare, la care 

participă toata comunitatea rurală. În unele sate, încă se mai folosește un plug adevărat, care va trage 

și prima brazdă. La plug sunt înhămați patru boi, mânați de un alai numeros. Totuși, în majoritatea 

zonelor versurile pline de simboluri au devenit mai importante decât plugul adevărat, la care s-a 

renunțat. Crăciunul și Anul Nou sunt celebrate cu fast, voie bună și cu speranța unui an prosper, care 

aduce sănătate, fericire și roade bogate. 

Tradiții de nuntă în Transilvania   

              În Transilvania, nunta este un ritual încărcat de tradiții care au scopul să marcheze formarea 

noii familii și integrarea acesteia în comunitate. Înainte de toate, feciorul trebuie să o pețească pe 

fată, cerându-le părinților ei acordul pentru căsătorie. De regulă, băiatul este însoțit de familie și 
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prieteni; în trecut, dacă el nu era sigur că fata îl plăcea, trimitea la casa ei pețitori, cunoscuți pentru 

puterea lor de convingere. Pețitul implică și organizarea unei mese, la care cei doi tineri trebuie să 

manânce din aceeași farfurie. În această zi se stabilesc data logodnei și a nunții, iar părinții se pun de 

acord asupra zestrei și discută despre petrecerea de nuntă. În satele românesti, zestrea este un 

element extrem de important în realizarea căsătoriei deoarece reflectă statutul social al celor două 

familii, implicit al tinerilor care urmează să-și unească destinele. Fetele sărace își găseau mai greu un 

partener, rămânând de multe ori singure. Cele înstărite dețineau animale, pământ, bani și faimoasa 

lada de zestre, care conținea haine, prosoape, covoare și tot felul de țesături necesare unei gospodării. 

Înainte de nuntă, frații miresei sau câțiva flăcai din sat mutau lada în casa mirilor. 

            Comunitatea sătească primește vestea nunții cu o lună înaintea evenimentului sau în prima 

duminică de după logodnă. Mirii, vornicul și prietenii tinerilor merg prin sat și cheamă oamenii la 

nuntă. Pregătirile pentru petrecere încep cu coaserea și împodobirea steagului, un băț ornat cu 

panglici colorate, năframe și ciucuri. În ziua nuntți, stegarul conduce ceata mirelui. Un obicei 

specific Ardealului este bradul de nuntă, pe care apropiații mirilor îl pregătesc în seara dinaintea 

nunții. Pomul decorat este purtat de o fată și un băiat care îi stropesc pe nuntași cu apă și grâu, ca 

simbol al prosperității.   

             În ziua nunții are loc gătitul miresei; 

în prezența nașei, a rudelor și a prietenelor, 

fata este îmbrăcată și pieptănată. Obiceiul este 

însoțit de cântece care marchează despărțirea 

tinerei de familie. În acest timp, mirele și 

nașul se îndreaptă spre casa miresei, de unde 

pornesc împreună cu alaiul la biserică. 

Petrecerea de nuntă debutează cu dansul 

miresei și continuă cu muzică și jocuri 

populare la care iau parte toți invitații. Spre 

sfârsit, o femeie aduce o găină rumenită, 

împodobită cu flori, pe care nașul trebuie să o 

cumpere. În cele din urmă se strigă darul; 

vornicul merge pe la mese și strânge 

cadourile pe care nuntașii le oferă mirilor. În 

Transilvania, nunta este mai mult decât 

oficierea unei căsătorii; este un mod festiv de celebrare a formării unei noi familii, eveniment 

important pentru întreaga comunitate. 

           Vă așteptăm la noi în Ardeal la cele mai frumoase tradiții ! 
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1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI   

                                                      Prof.înv.preșc.Ioniță Elena 

                                     ȘC.Gimn.’’Marin Preda’’Pitești 

 

           Ziua de 1 Decembrie...vine şi  trece, ca toate zilele frumoase şi mult aşteptate ale anului. Pentru copii, această zi 

înseamna „Ziua Unirii” şi ziua în care au liber de la şcoală. Dar, ea este stabilită ca sărbătoare naţională în urma Adunării 

Generale de la Alba Iulia din anul 1918. În acel an, sub conducerea Regelui Ferdinand I, românii de pretutindeni s-au 

unit într-un singur stat. Mihai Viteazu, Alexandru Ioan Cuza, Ion I.C. Brătianu, Regele Ferdinand, Carol I, toţi aceştia 

reprezintă figuri importante pe scena istorică a ţării noastre. Ziua de 1 decembrie 1918 marchează bilanţul luptei 

românilor pentru întregire statală, care vine să încununeze precedentele acţiuni ale fraţilor din Basarabia (27 martie 1918) 

şi Bucovina (15-28 noiembrie 1918). Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma Primului 

Război Mondial şi a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei principiului 

naţionalităţilor în Europa. 

          Marea Unire, aniversată în ziua de 1 decembrie 1918, este cea mai importantă sărbătoare a românilor de 

pretutindeni. În această zi, prin efortul oamenilor de rând, a politicienilor, precum şi a unei conjuncturi internaţionale 

favorabile, Transilvania s-a unit cu patria mamă, România. Astfel, pentru prima dată în istoria românilor provinciile 

istorice - Transilvania, Muntenia, Moldova, Banat, Crişana, Bucovina, Basarabia - duceau la îndeplinirea visul atâtor 

înaintaşi ai spaţiului românesc, exprimat metaforic prin: "Unirea în cuget şi simţire". 

           Unirea provinciilor româneşti sub un singur steag, un singur nume şi un singur conducător a fost rezultatul unui 

proces de lungă durată. În spaţiul românesc, delimitat aproximativ de graniţele actuale ale României, populaţia băştinaşă 

a încercat de-a lungul timpul să se unească într-o singură organizare statală. Cea mai veche tendinţă de unire, cunoscută 

de istoria locuitorilor spaţiului carpato-danubiano-pontic, a avut loc în urmă cu mai bine de 2000 de ani. Sub conducerea 

lui Burebista, liderul geto-dacilor, vechea populaţia locuitoare a acestui spaţiu, are loc formarea primului stat care se 

întindea pe toată suprafaţă României de astăzi. Unirea din timpul regelui geto-dac a constituit o moştenire simbolică la 

care se vor raporta şi la care vor visa mai toţi liderii care s-au perindat la conducerea diferitelor provincii româneşti. 

 

           La peste 1500 de ani distanţă faţă de înfăptuirea regelui Burebista, are loc punerea în practică a visului unui Regat 

Dacic. Prin strălucite campanii militare şi eforturi diplomatice, Mihai Viteazu reuşeşete în 1600 să fie domn al Ţării 

Româneşti, al Ardealului şi Moldovei. Deşi unirea provinciilor din spaţiul românesc a fost de scurtă durată, reuşita 

domnului Mihai Viteazu a fost o faptă care a menţinut viu idealul locuitorilor autohtoni ai acestui spaţiu, încă de la 

Burebista şi anume formarea unui stat unic sub un singur conducător. Redescoperite în 1848, personalitatea lui Mihai 

Viteazul şi unirea înfăptuită de el a fost un factor care a făcut posibilă transformarea conştiinţei de neam în conştiinţă de 

ţară. Mugurii Unirii care avea să fie înfăptuită câteva decenii mai târziu apar în timpul Revoluţie din 1848 din Ţările 

Române. Acum, au loc întâlniri în ţară şi străinătate, în care discursurile oamenilor politici se axează pe apărarea 

drepturilor tuturor moldo-valahilor. Intelectualii şi figurile reprezentative ale celor 3 mari provincii româneşti, printre 

care Avram Iancu, Simion Bărnuţiu, se întâlnesc pe Câmpia de la Blaj, unde hotărăsc să lupte împotriva alipirii 

Transilvaniei la Ungaria 

             Un alt punct important în evoluţia ţărilor române şi avansarea spre idealul de unire, înfăptuit abia în 1918, este 

domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Prin dubla alegere ca domn al Moldovei şi al Ţării Româneşti şi prin reformele socio-

politico-economice, provinciile româneşti păşesc pe drumul spre Marea Unire. Prin diverse metode politice şi 

diplomatice, Cuza îi sprijină pe românii din afara Principatelor Unite, menţinând prin aceste acţiuni conştiinţa 

apartenenţei la un singur neam. 

        Anul 1877 aduce România în prim planul unei lupte dintre Imperiul Rus şi Imperiul Otoman. În acelaşi an, în 21 

mai, parlamentul României (România era formată din Moldova şi Ţara Românească) declară independenţa absolută a 

României. Independenţa, sfinţită prin luptele la care au participat armatele române, a fost recunoscută şi consfinţită în 

mai toate cancelariile străine. Astfel, drumul spre Marea Unire continua. 

        Primul război mondial aduce cu sine mai multe schimbările la nivelul politicii şi a factorilor de putere în spaţiul 

european. Datorită unui context intern şi extern favorabil, la 9 aprilie 1918, Basarabia se declară unită cu România. 

Câteva luni mai târziu, în 28 noiembrie 1918, are loc unirea Bucovinei cu Regatul României. Unirea provinciilor 
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româneşte cu Regatului României nu rămâne fără ecou nici în Transilvania. La 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, are loc o 

Adunare naţională a tuturor românilor din Transilvania şi Ungaria. În cadrul plebiscitului care are loc la Alba Iulia, 

populaţia venită în număr foarte mare din Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş îşi alege reprezentanţii şi formează 

Marele Consiliu Naţional Român. Consiliul numeşte un guvern provizoriu, Consiliul Dirigent al Transilvaniei, condus de 

Iuliu Maniu. Câteva zile mai târziu, consiliul trimite la Bucureşti o delagaţie condusă de Miron Cristea, care înmânează 

regelui Ferdinand I declaraţia de la Alba Iulia. La 24 decembrie Ferdinand I promulgă decretul prin care este confirmată 

legislativ unirea Ardealului cu Regatul României. 

           Iată o scurtă trecere în revistă a principalelor evenimente unioniste, desfăşurate pe mai bine de 2000 de ani, 

evenimente care confirmă faptul că Marea Unire este în fapt o dorinţă a locuitorilor spaţiului românesc, care îşi are 

originea undeva departe în negura timpului. Deşi ar putea părea că Marea Unire este un rezultat exclusiv al secolului XX, 

observarea atentă a evenimentelor din istoria spaţiului cuprins între Carpaţi şi Dunăre relevă încercări periodice de 

înfăptuire a unui mare regat românesc, mai mult sau mai puţin în graniţele fostului Regat Dacic. Succesiunea 

evenimentelor şi condiţiile specifice fiecărei perioade menţionate anterior nu au permis realizarea dezideratului de unire 

al celor care au locuit spaţiul românesc decât la 1 decembrie 1918. Prin înfăptuirea unirii de la Alba Iulia, provinciile 

româneşti devin un tot unitar, Marea Românie Unită, un vis şi un ideal implinit al conştiinţei şi al sufletului românesc. 

              De ce ar trebui să iubim România? O să vă spun punctul meu de vedere, enumerând motivele pentru care iubesc 

această ţară. În primul rând, are o geografie extraordinară, cuprinzând toate formele de relief, munţi falnici, câmpii 

întinse, dealuri înalte şi podişuri mlădioase; clima este favorabilă, având patru anotimpuri distincte, fiecare cu frumuseţea 

lui.       

              Are oameni talentaţi şi pricepuţi în toate... Iubesc România pentru că aici lucrurile încă se întâmplă cu 

naturaleţe, pentru că aici oamenii fac haz de necaz şi gluma se amestecă cu amăraciunea. Pentru că este ţara în care m-am 

născut şi unde trăiesc oamenii cei mai dragi sufletului meu- părinţii. În această ţărişoară mi-au ieşit în cale oamenii buni, 

care au uriaşul  sentiment de solidaritate când natura loveşte, pentru că în vremuri grele nu uită unii de alţii.   România  

este o  parte din mine: limba, umorul, puterea de a face haz de necaz o fac frumoasă! Atâta timp cât va rămâne o ţară vie, 

cu oameni care pot gândi şi acţiona liber, locul meu este aici.      

            Închei  prin a spune că, ar trebui să fim mândri că suntem români, având o istorie aparte şi bunici care au 

participat la războaie, care au lăsat frați pe câmpul de luptă, care au văzut orori de neînchipuit, ca să ne fie nouă bine 

acum. Încercaţi să vedeţi această ţară într-o lumină mai bună, scoţând în evidenţă calităţile şi nu defectele ei.  

           Oferiţi-i României, puţin din  iubirea voastră şi o să vedeţi că realitatea se va schimba!   
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Necesitatea înființării învățământului privat ca și o alternativă la învățământul de stat 

Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” Vişeu de Sus 

Prof. Andreica Ana 

 

Încă din cele mai vechi timpuri educația a avut un rol decisiv în modelarea caracterului 

omului pentru că ea presupune și implicarea elementului spiritual de aceea Jan Amos Comenius 

afirmă: "Omul nu poate deveni om, decât dacă este educat." 

Învățământul românesc s-a bazat pe această latură, astfel că primele școli iau ființă în sânul 

bisericii de aceea de la constituirea principatelor române, educația se făcea în şcoli bisericești de pe 

lângă episcopii, mănăstiri și biserici și în școli domnești, înființate pe lângă curțile domnilor. În acele 

şcoli se predau religie, citire și scriere în limba slavonă. După traducerea cărţilor bisericeşti în limba 

română în secolul al XVII-lea sub Matei Basarab și Vasile Lupu, educaţia se făcea în limba română, 

până la domnia fanarioților în secolul al XVIII-lea. Atunci s-a introdus și limba greacă în special în 

şcolile mai bine organizate frecventate de clerici şi fii de boieri: Şcoala domnească, Sfinţii Trei 

Ierarhi din Iaşi şi cea de la Mănăstirea Sfântu Sava din Bucureşti. Unele materii au fost predate în 

aceste şcoli şi în limbile latină şi franceză. Limba română ajunsese la un moment dat să fie înlocuită 

aproape complet de limba greacă. În perioada fanariotă învăţământul a decăzut tot mai mult până la 

începutul secolului al XIX-lea când Gheorghe Lazăr a deschis prima şcoală românească la Sfântu 

Sava în 1816. L-au urmat discipolii săi I. E. Rădulescu, Paladi și alții. În urma regulamentului de 

organizare a şcolilor din 1832, s-au înfiinţat şcoli în aproape toate capitalele de judeţe ale Munteniei, 

pe lângă seminariile de la Curtea de Argeş, Râmnicu Vâlcea, Buzău. În Moldova, George Asachi a 

înființat la 1814 la Iaşi prima şcoală românească de inginerie şi a redeschis-o pe cea de la Trei Ierarhi 

care s-a transformat mai târziu în Şcoala normală Vasile Lupu. Şcolile primare de la oraşe și de la 

sate au început să prospere. Prin legea învăţământului din 1865 se declara obligativitatea 

învăţământului primar. 

Începutul procesului de formare a statului român modern după Revoluția de la 1821 condusă 

de Tudor Vladimirescu a dus și la inițierea procesului de construcție a unor sisteme educaționale și 

de învățământ naționale, proces care s-a desfășurat pe toată perioada secolului XIX. Astfel au apărut 

și s-au dezvoltat diferitele tipuri de instituții de învățământ (școli elementare, gimnazii, colegii, 

pensioane, universități etc.). Totodată au apărut o serie de legi de organizare și funcționare a acestui 

sistem (Regulamentul Organic, legea lui Cuza, legile lui Spiru Haret etc.). Învățământul în această 

perioadă e unul destul de „elitist” deoarece accederea în formele sale superioare și chiar în cele de 

bază presupunea o anumită stare materială, pe care cea mai mare parte a populației nu o avea. 

În perioada de după Primul Război Mondial principala provocare a constituit-o integrarea 

diferitelor sisteme educaționale, ca urmare a realizării statului național unitar român. Sistemul de 

învățământ atinge un nivel înalt de maturitate, reușindu-se integrarea unui număr semnificativ din 

populația țării într-o formă organizată de învățământ. Învățământul primar era obligatoriu și gratuit 
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pentru toți cetățenii, totuși analfabetismul afecta încă o proporție semnificativă a populației (în 

special segmentele vârstnice). 

După cel de-al doilea Război Mondial și instaurarea regimului comunist, sistemul educațional 

liberal a fost înlocuit cu un sistem de tip sovietic, bazat pe ideologie și îndoctrinarea de masă. În 

condițiile „deschiderii” din perioada 1965-1975 sistemul de învățământ românesc a fost reformat 

printr-o serie de măsuri vizând renunțarea la ideologizarea excesivă, recuperarea unor tradiții 

naționale, studiul limbilor străine și al științelor exacte, conectarea la evoluțiile din Occident etc. S-a 

reușit astfel eliminarea practic a analfabetismului concomitent cu obligativitatea și gratuitatea 

învățământului până la nivel liceal sau profesional. 

Factorii care au stat la baza acestui concept (învățământ particular) 

Învăţământul particular a făcut parte din învăţământul românesc încă de la începuturile 

perioadei moderne. Începând cu preceptorii străini și „dascălii ce se află la casele boierești” care 

dădeau lecții de latină, franceză sau retorică copiilor de boieri sau de domnitori, continuând cu 

„școala de științi”, „școalele osebite”, „școalele de pre de laturi”, educația privată a avut o contribuție 

importantă la modernizarea școlii românești. E adevărat, era un mediu în care numărul învățăceilor 

era unul restrâns. Accesul era condiționat de apartenența la o categorie socială privilegiată. A fost 

însă un receptor sensibil la cele mai noi idei ale pedagogiei și culturii apusene și o rampă pentru 

ideile iluministe în spațiul românesc. 

Calea dezvoltării acestui tip de învățământ a fost însă unul marcat de perioade dificile. Rolul 

său nu a fost întotdeauna doar de alternativă la școlile publice ci și de refugiu și de supraviețuire 

identitară.  Este cazul românilor din teritoriile aflate sub dominația monarhiei dualiste, unde s-a putut 

învăța românește la adăpostul școlilor particulare, sau cel al evreilor, care au avut de suferit din cauza 

legislației antisemite din perioada 1938-1944. Acest ultim exemplu arată poate, cel mai bine, 

însemnătatea avută de școala particulară ca simbol al comunității și mijloc de rezistență față de 

abuzurile statului, aflat nu întotdeauna pe drumul cel bun al istoriei. 

Contextul în care învățământul privat a exprimat astfel de însușiri a fost, în preajma anului 

1940, unul zbuciumat pentru societatea românească. În vara acestui an, România a suferit însemnate 

pierderi teritoriale,  urmate de abdicarea regelui Carol al II-lea și preluarea puterii de către generalul 

Ion Antonescu. Proclamarea, la 14 septembrie 1940, a “statului național-Legionar Român” a dus la 

intensificarea legislației antisemite, proces început încă din 1938, în vremea guvernării Goga-Cuza. 

Evreii au fost excluși din toate domeniile de activitate ale societății  românești iar măsurile de 

românizare au dus la eliminarea lor din rândul cetățenilor cu drepturi egale, consfințite prin 

Constituția din 1923. Învățământul nu a făcut excepție de la această stare de fapt. 

Pe 11 octombrie 1940 a fost adoptat  Decretul-lege nr. 3438 privind reglementarea situației 

evreilor în învățământ. La articolul  3 era menționat că “cei născuți din ambii părinți evrei, indiferent 

de religie, nu sunt admiși ca elevi sau studenți în școlile românești de grad primar, secundar sau 

superior de stat sau particular și nici în școlile celorlalte unități etnice creștine”. A urmat un val de 

eliminare a populației evreiești din școlile și universitățile românești, indiferent că era vorba de elevi 
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sau profesori. Principiul numerus clausus, practicat până în august 1940, potrivit căruia era admis un 

mic procent de elevi evrei într-o clasă, a fost înlocuit cu numerus nullus, care-i elimina complet. 

Din considerente care țineau de supravegherea și controlul elevilor și studenților excluși, le-a 

fost lăsată posibilitatea de a-și înființa școli particulare. Potrivit observațiilor consemnate de Matatias 

Carp, aceștia își puteau organiza școli proprii de grad primar și secundar, cu obligația de a funcționa 

numai cu personal evreiesc și de a fi frecventate doar de elevi evrei. Diplomele emise de aceste școli 

nu erau recunoscute de statul român. 

Un document din ianuarie 1945 menționează existența în București a câtorva școli particulare 

evreiești: școli primare de fete, școli primare de băieți, școli secundare de fete, școli secundare de 

băieți. 

Elevii care urmau cursurile acestor școli nu erau scutiți de obligația, conform legilor lui 

Antonescu, de a face parte din detașamentele de muncă forțată. Scriitorul Elvin Bernstein povestea, 

rememorându-și anii liceului petrecuți la “Max Aziel” în București,  cum echipa din care făcea parte 

a fost repartizată inițial la îngrijirea grădinilor de zarzavat din capitală. Ulterior, după ce 

bombardamentele aliaților au început să afecteze orașul, adolescenții au fost trimiși să scoată 

victimele de sub dărâmături. 

Relatările foștilor elevi ai liceelor particulare evreiești din perioada anilor 1940-1944 

păstrează emoționante consemnări despre profesorii, care, de la catedră, le-au fost alături în tot acest 

timp. Sunt menționați ca titulari ai catedrelor de la Liceele Cultura: lingvistul Alexandru Graur 

(devenit mai târziu membru al Academiei Române), profesorul de istorie Mauriciu Kandel, 

matematicienii Arno Kahane și Abraham Hollinger, lingvistul și filologul Jacques Byck, profesorul 

de filosofie Bruno Colbert și Mihail Sebastian, autorul binecunoscutului “Jurnal”. „Niște profesori 

nemaipomeniți de buni”, își amintea Aristide Streja, unul din elevii de la “Cultura”. 

Plecând de la aceste evenimente, învăţământul particular românesc a avut ca fundament un 

întreg univers de emoţii, trăiri și fapte care au marcat dezvoltarea fructuoasă a acestuia pe parcursul 

istoriei. 

Temeiul legal pentru înființarea și funcționarea învăţământului particular românesc: Legea 

84/1995; LEN nr.1/2011 

Învăţământul românesc s-a confruntat, în timp, cu rezolvarea problemelor care derivau 

din raporturile: clasicism-modernism; liberalism-conservatorism; individualism-colectivism, iar într-

o anumită perioadă, între totalitarism și democrație. 

Prin organizarea unor structuri și conținuturi unitare, dar flexibile, reformele învăţământului 

au avut ca finalitate construcția și consolidarea unității naționale, adaptarea la cerințele dezvoltării 

sociale și economice, promovarea valorilor naționale și universale. 

Educaţia a fost considerată un factor esenţial al dezvoltării sociale. De aceea, s-a 
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acordat o atenţie deosebită calităţii pregătirii tinerei generaţii, atât prin organizarea structurilor, cat și 

a conținutului. 

 După 1989, s-a impus o schimbare fundamentală a modelului educativ și restructurarea 

întregului cadru de organizare a învăţământului, care nu se puteau realiza prin ameliorări sau masuri 

corective limitate. Miza socială a noii reforme a învăţământului s-a pus în sensul că sistemul de 

învățământ să devină o importantă pârghie a schimbării sociale și să își refacă, în același timp 

capacitatea de autoreglare proprie stării de normalitate, care să îi aducă la standardele de performanță 

și la un mod de organizare compatibil cu normele occidentale. 

 Principala lege din domeniul învăţământului care deschide „calea” și sprijină învăţământul 

particular este Legea învăţământului nr. 84/1995. Astfel că la TITLUL II „SISTEMUL NAŢIONAL 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT” în CAP. 1 „DISPOZIŢII COMUNE” la ART. 15 (1) se precizează „Sistemul 

național de învățământ este constituit din ansamblul unităților și instituțiilor de învățământ de diferite 

tipuri, niveluri și forme de organizare a activității de instruire și educare. 

(2) Sistemul naţional de învăţământ cuprinde unităţi și instituții de învăţământ de stat si particulare.” 

 O altă lege importantă care încearcă și reușește să producă o reformă în domeniul 

învăţământului și care acordă o mai mare importanță învăţământului particular este Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011. 

  Conform prevederilor Legii educației naționale (Legea 1/2011), agenţii economici, persoane 

fizice sau juridice pot înfiinţa unităţile de învăţământ cu acordul inspectoratelor şcolare, conform 

unei proceduri de acreditare. 

 Această Lege, a educaţiei naţionale,  conform art. 60 evidenţiază următoarele aspecte: 

- Principiul nonprofit; 

- Indicatorii de performanţă identici cu cei la stat; 

- Sunt unităţi libere, autonome din punct de vedere organizatoric și economico-financiar; 

- Unităţile particulare sprijinite de către stat; 

- Directorii numiţi de către persoanele fondatoare;  

Învățământul privat nu se află în competiție cu cel public. Sunt, mai degrabă, într-o relație de 

complementaritate. Orice inițiativă privată se traduce prin curajul de a încerca lucruri noi, de a 

experimenta  și de a fi un generator de strategii și metode mai eficiente. Vor mai fi poticneli, fără 

îndoială dar perspectivele sunt optimiste iar școlile de stat nu au decât de câștigat din acest lucru. 
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MANAGEMENTUL CLASEI  DE  ELEVI 

 

Prof.Lambru Viorica 

Şcoala Gimnazială Movila Banului, Judeţul Buzău 

 

Extinderea semantică a conceptului de management poate fi benefică pentru orice ştiinţă 

socio-umană, în general, cât şi pentru interpretarea educaţională, în special. Procesul de învăţământ 

are drept scop asigurarea nivelului de reuşită minimală pentru fiecare elev în parte, în planul formării 

personalităţii sale, dar şi atingerea unei reuşite educaţionale, din perspectiva cadrului didactic. 

Managementul clasei este o componentă intrinsecă a ştiinţelor pedagogice, în directă interdependenţă 

cu teoria instruirii, în măsura în care actul educativ se manifestă ca act de conducere, aflat într-o 

solidă unitate cu toţi factorii, cu toate funcţiile şi cu toate principiile care îl determină. 

Din perspectivă educaţională, termenul de management apare în mai multe ipostaze:  

- management educaţional – desemnează un concept mai larg decât managementul şcolar, 

referindu-se la conducerea actului educaţional în ansamblul manifestărilor sale.  

- El cuprinde elementele strategice, producându-se şi în sistemele nonformal şi informal;   

- managementul şcolar – se raportează la conducerea activităţii şcolare din punct de 

vedere instituţional. Se întemeiază pe ştiinţa conducerii şcolii şi este un proces complex în 

care managerul dezvoltă şi  aplică o strategie educaţională specifică fiecărui modul al 

ierarhiei structurii de învăţământ. Se localizează cu precădere la nivelul formal al 

educaţiei. 

Principalele tipuri de comportamente presupuse de acţiunile şi intervenţiile pedagogice ale 

cadrelor didactice sunt de natură managerială. Procesul de conducere, managementul, fiind o 

caracteristică a oricărei activităţi organizate, dar şi a oricărei acţiuni ce tinde către eficienţa maximă, 

prezintă o serie de trăsături şi funcţii comune, identificabile şi într-o analiză efectuată asupra clasei 

de elevi.  

Problemele de maximă responsabilitate care diferenţiază procesele manageriale din 

învăţământ faţă de procesele izomorfe din alte sectoare ale vieţii sociale, faţă de industrie spre 

exemplu, unde între conducător şi executant se interpune maşina, sunt că, în procesul de învăţământ 

conducerea se realizează nemijlocit asupra personalităţilor în formare ale copiilor şi tinerilor. Iar 

dacă în industrie rebuturile pot fi recondiţionate şi reintroduse în circuitul economic (pierderile 

nefiind prea însemnate), în educaţie eşecurile înregistrate în procesul de formare pot avea consecinţe 

individuale şi sociale nefaste: incompetenţa, analfabetism, inadaptare, delincvenţa. Apreciem, 

pornind şi de la aceste considerente, că perspectivele de abordare ale activităţilor din clasa de elevi 

într-o formulă nouă şi modernă, aceea a managementului clasei, vin în întâmpinarea unei nevoi 

obiective de perfecţionare şi de eficientă. 

Domeniu modern, managementul clasei de elevi a fost abordat secvenţial până acum în 

literatura de specialitate din România, (aspecte ale acestei importante şi actuale probleme fiind tratate 

de unii specialisti români cum ar fi: Dan Potolea, “Profesorul şi strategiile conducerii învăţării”, în 

“Structuri, strategii şi performante învăţământ”, Editura Academiei, 1989; Steliana Toma, 

“Profesorul, factor de decizie”, Editura Tehnică, 1994, Ioan Nicola, Adrian Neculau, Emil Păun), şi 

de o serie de autori străini din literatura străină.  
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Managementul clasei de elevi – delimitări conceptuale 

Într-o epocă apropiată, unii pedagogi cum ar fi: Durkheim, Hubert, Wallon, Cousinet, de 

Coster, Hotyat, Leroy au încercat să evalueze rolul factorului relaţional în educaţie. Prin cuvintele 

celui din urmă s-au desprins concluziile următoare: "...copilul fiinţa umană, situat într-un anumit 

mediu, este profund influenţat de acesta (factor relaţional); comportamentul său diferă după cum 

trăieşte solitar sau în colectiv şi depinde, într-o mare măsură de natura relaţiilor cu partenerii. 

Maturizarea nu aduce decât potenţialităţi pe care interacţiunile sociale trebuie să le actualizeze". 

Alte grupe de specialişti (Lewin, Anderson, Flanders, Ryans, Aebli, Grant, Ausubel & Robinson, 

Ball, Wittmer), investigând aceleaşi fenomene au desprins concluzia exprimată de ultimul. 

 

 

Definiţii: 

a) Domeniu de cercetare în ştiinţele educaţiei care studiază atât perspectivele teoretice de 

abordare ale clasei de elevi (didactică şi psihosocială), cât şi structurile dimensional-practice ale 

acesteia (ergonomică, psihologică, psihosocială, normativă, relaţională, operaţională şi creativă), 

în scopul facilitării intervenţiilor cadrelor didactice în situaţii de criză microeducaţională concrete 

(indisciplină, violenţă, nonimplicare etc.) şi a evitării consecinţelor negative ale acestora, prin 

exerciţiul microdeciziilor educaţionale. (Romiţă B. Iucu, „Managementul clasei de elevi”, Ed. 

Polirom, Iaşi, 2006, p. 43). 

b) Managementul clasei vizează un aspect esenţial al muncii profesorului: administrarea 

eficientă, sub semnul valorilor civic-democratice a activităţii specifice sălii de clasă, plecând de la 

premisa că şcoala anticipează şi pregăteşte absolvenţii în vederea implicării în viaţa socială, dar şi 

pentru a reacţiona adecvat în rezolvarea conflictelor inerente unei societăţi democratice”. (Emil 

Stan, „Managementul clasei”, Ed. Aramis, Bucureşti, 2003, p. 3). Managementul clasei poate fi 

înţeles ca un ansamblu de strategii şi tehnici de gestionare a relaţiei profesor-elev în condiţii date. 

(acelaşi autor, op. Cit., p. 90).  

În sistemul social de educaţie şi învăţământ profesorii trebuie să se raporteze la cei pe care îi 

educă, să stabilească relaţii de cooperare cu elevii şi părinţii acestora şi cu alţi factori interesaţi ai 

societăţii. Ei nu educă numai la catedră, în clasă, ci prin fiecare contact relaţional cu copiii şi părinţii 

desfăşoară o muncă de creştere şi dezvoltare, de conducere şi direcţionare. Activitatea cadrelor 

didactice se desfăşoară în faţa unor individualităţi psihice umane în formare. De aici derivă 

necesitatea unei maxime responsabilităţi faţă de comportamentele şi intervenţiile educatorului. 

Aceasta este deci perspectiva care le conferă cadrelor didactice o poziţie oarecum specială, 

unică. Ei sunt, de obicei, adulţi, singurii adulţi într-un grup de copii. În faţa lor, a copiilor, educatorii 

devin reprezentanţii lumii adulţilor, lumea pentru care îi pregătesc pe aceştia. 

 Managementul clasei cuprinde trei componente esenţiale: managementul conţinutului, 

managementul problemelor disciplinare şi managementul relaţiilor interpersonale. 

 Cercetările arată că incidenţa ridicată a problemelor disciplinare în clasă are un impact major 

asupra eficienţei predării şi învăţării. Profesorii care se confruntă cu asemenea probleme nu pot 

planifica activităţi educaţionale adecvate. Aceştia tind să neglijeze varietatea metodelor de 

organizare a conţinutului învăţării, solicită foarte rar elevii în discutarea şi evaluarea materialelor 
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învăţate. Astfel, deprinderile consecvente de management şi de organizare reduc numărul 

problemelor disciplinare. 

Managementul conţinutului nu se referă la deprinderile de a preda o disciplină spedifică, ci 

la acele deprinderi aplicabile tuturor disciplinelor şi activităţilor.  

Managementul problemelor disciplinare se fundamentează pe credinţele despre natura 

umană. Prin integrarea ideii diversităţii şi a individualităţii în acelaşi timp în filosofia educaţională, 

cadrele didactice pot îmbunătăţi managementul clasei. Managementul problemelor disciplinare este 

esenţial pentru crearea unui demers de predare-învăţare ordonat, orientat spre rezolvarea sarcinilor, 

care să asigure elevilor mai multă independenţă şi autonomie în procesul de socializare. 

Componentele unui plan de manager al problemelor disciplinare sunt: recompensarea 

comportamentului responsabil, corectarea comportamentului iresponsabil şi inadecvat, ignorarea, 

controlul consecvent, mustrări verbale uşoare, aşezarea preferenţială în bănci etc. 

Managementul relaţiilor interpersonale se focalizează asupra clasei ca microsistem social. 

Rolurile şi aşteptările cadrelor didactice şi ale elevilor construiesc un mediu de învăţare. Cu alte 

cuvinte, cultura şcolară a unei instituţii educaţionale este unică. Relaţiile profesor-elev sunt esenţiale 

pentru asigurarea unui climat şcolar pozitiv.  

Problemele de disciplină şcolară pot fi rezolvate fie individual, fie în grup. Dacă încrederea 

reciprocă este mai puternică, elevii vor deveni indivizi responsabili mai devreme. În acest fel, atât 

educatorii, cât şi elevii devin coparticipanţi în procesul de predare-învc  

 

 

Perspective de abordare a clasei de elevi 

Clasa de elevi reprezintă, din punct de vedere psihosociologic, „un grup social unde, ca 

urmare a interrelaţiilor ce se stabilesc între membrii ei, apare şi se manifestă o realitate socială cu 

consecinţe multiple asupra desfăşurării procesului instructiv-educativ” (Nicola Ioan, 

„Microsociologia colectivului de elevi”). 

Clasa de elevi este un ansamblu dinamic, în cadrul căruia au loc procese formative 

subordonate scopului fundamental, predarea şi învăţarea unor seturi de informaţii, atitudini şi 

comportamente şi care este supus în mod constant influenţelor educative exercitate de şcoală.  

Perspectivele de abordare a clasei de elevi, înregistrate în urma generalizării datelor unor 

investigaţii psihopedagogice, sunt: 

- perspectiva didactică (clasa de elevi reprezintă spaţiul eminamente destinat procesului 

instrutiv-educativ, având ca finalitate dezvoltarea proceselor intelectuale şi a motivaţiei 

pentru studiu în condiţiile unei omogenităţi relative a compoziţiei interne a colectivului); 

- perspectiva psihosocială (defineşte mai bine domeniul de studiu al clasei de elevi, din 

puctul de vedere al managementului clasei). 

Clasa de elevi constituie cadrul psihosocial al desfăşurării activităţii de instruire şi educare şi 

un mediu de comunicare şi socializare. Ca grup social, are structură şi caracteristici proprii, iar 

membrii acesteia ocupă poziţii diferite, au roluri variate şi stabilesc relaţii. Ca urmare a relaţiilor 

dezvoltate între membrii clasei de elevi se constituie o realitate socială cu consecinţe multiple asupra 

desfăşurării procesului instructiv-educativ, în ansamblul său. 

Caracteristicile clasei de elevi sunt: 
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a) Scopurile pot fi: de tip prescriptiv (stabilite anterior de persoane ce nu aparţin grupului-

clasă) şi individuale (stabilite în interiorul clasei). Se impune, ca o formă de echilibrare a 

structurii organizatorice a clasei de elevi, armonizarea şi integrarea reciprocă a celor două 

tipuri de finalităţi. 

b) Rolurile se referă la ansamblul de sarcini care trebuie realizate de membrii grupului. 

Atribuirea de roluri elevilor se va realiza în funcţie de resursele personale ale acestora 

(cognitive, afective şi acţionale) şi se vor urmări unele scopuri: ordonarea şi controlul 

conduitei elevilor, creşterea prestigiului clasei, dezvoltarea resurselor personale. Dintre 

rolurile profesorului în clasa de elevi, menţionăm: sursă de informaţii, consilier, mediator, 

evaluator, coordonator, organizator etc. 

c) Normele reprezintă reguli de conduită recunoscute şi acceptate de toţi membrii grupului 

educaţional şi prescriu modele de comportament. S-a constatat că normativitatea poate să 

afecteze atitudinea elevilor faţă de procesul de instruire şi chiar rezultatele lor şcolare. 

d) Coeziunea grupului se referă la gradul de unitate şi integrare a colectivului şcolar, cât şi la 

rezistenţa acestuia la restructurare. Ca factori de menţinere a coeziunii grupului amintim: 

utilizarea tehnicilor de motivare a elevilor (prin cooperare şi competiţie), exploatarea 

problemelor de ordin afectiv ale elevilor. Este foarte importantă atitudinea deschisă a 

profesorului faţă de elevi. El poate fi perceput de aceştia drept colaborator sau drept 

adversar, în funcţie de aabilităţile acestuia de a stabili relaţii adecvate cu elevii, de a 

comunica eficient, de a dovedi entuziasm, înţelegere şi prietenie. 
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Managementul Clasei  De Elevi 

Profesor Învăţământ Primar, 

Banu Emilia Cristina 

Şcoala Gimnazială George Emil Palade , Judeţul Buzău 

 

1. Factorii managementului clasei de elevi 

Un  conţinut ce dă specificitate managementului clasei de elevi sunt factorii determinaţi ai 

acestuia, cum ar fi: recrutarea cadrelor didactice, formarea cadrelor didactice, deontologia didactică 

şi structura familială a grupului de elevi. 

Reuniţi, aceşti factori se pot constitui în condiţii de eficienţă şi reuşită pentru demersurile 

teoretice şi practice întreprinse la nivel managerial în clasa de elevi. 

Recrutarea şi selecţia cadrelor didactice reprezintă activităţi interdependente care se înscriu în 

dimensiunea administrativă a funcţiunii de resurse umane şi prima lor finalitate constă în a asigura 

sistemului de învăţământ personal calificat, potrivit exigenţelor teoretice şi practice. A doua finalitate 

a acestor activităţi atât de importante este aceea de a oferi unor cadre didactice competente ocazia de 

a-şi pune în evidenţă cunoştinţele şi aptitudinile într-o organizaţie care poate deveni sursă de 

satisfacţii şi de dezvoltare profesională. 

În noul context, procesul selecţiei cadrelor didactice ar trebui să cuprindă următoarele etape: 

1. Cercetarea candidaturilor. 

2. Aplicarea unui chestionar de angajare. 

3. Interviul preliminar. 

4. Examenul psihologic. 

5. Istoricul ocupaţiilor candidatului. 

6. Verificarea referinţelor. 

7. Vizita medicală. 

8. Întrevederea de angajare. 

9. Decizia finală de angajare. 

10. Angajarea formală. 

Formarea cadrelor didactice reprezintă o variabilă definitorie a succesului la clasă a cadrelor 

didactice, având în vedere complementaritatea instruire –management al clasei la nivel didactic. 

Cele trei niveluri de eficienţă ale formării sunt: 

ACŢIUNE DE FORMARE – EFICIENŢĂ PEDAGOGICĂ – MODIFICARE DE COMPORTAMENT – 

VARIAŢIE DE RANDAMENT – PERFORMANŢĂ ŞI AMELIORARE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A ACTIVITĂŢII. 

Rolul formării cadrelor didactice este următorul: 

- Transmiterea feed-back-ul formatorilor; 

- Creşterea volumului de cunoştinţe prin învăţare şi exploatarea volumului de cunoştinţe 

dobândite; 

- Îmbunătăţirea climatului social al clasei prin facilitatea relaţiilor interpersonale în clasă; 

- Sporirea culturii generale a fiecărui cadru didactic şi a culturii manageriale; 

- Obţinerea competenţelor managerial-pedagogice; 

- Creşterea productivităţii psihopedagogice la clasă. 
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2. Managementul clasei de elevi şi disciplina 

Există multe puncte de vedere care consideră managementul clasei de elevi sinonim cu 

abordarea teoretică şi practică a disciplinei în clasa de elevi. 

Semnificaţiile conceptului de disciplină sunt următoarele: 

- din punct de vedere social – acceptare şi supunere la regulile de convieţuire socială 

stabilite potrivit cu cerinţele de organizare şi ordonare a muncii şi vieţii sociale; 

- din punct de vedere şcolar – formarea elevilor în vederea respectării cu stricteţe a 

cerinţelor învăţământului şi a regulilor de conduită în şcoală şi în afara şcolii. 

În literatura de specialitate s-au identificat două teorii relativ distincte privind disciplina: 

a) Teoria disciplinei permisive (liberale) îşi are originea în concepţia lui J. J. Roussesau, 

conform căreaia constrângerea exterioară prin dispoziţii, ordine, interdicţii, pedepse 

înăbuşă manifestările spontane ale copilului, potrivit tendinţelor şi trebuinţelor sale 

naturale, şi, implicit, constituirea personalităţii sale. Reprezentanţii acesti teorii resping 

constrângerile întemeiate pe teamă şi exercitate prin ameninţări care conduc la 

deformarea vieţii interioare, prin instaurarea sentimentului de culpabilitate, a complexului 

de inferioritate. 

b) Teoria disciplinei autoritare consideră că natura umană este, prin natura ei, predispusă la 

manifestări negative şi, pentru atenuarea şi frânarea lor, sunt necesare măsuri severe de 

constrângere.  

Privind în ansamblu cele două teorii, observăm că atât una, cât şi cealaltă, nu oferă soluţii 

clare şi precise, viabile în rezolvarea unor disfuncţionalităţi ivite în relaţia profesor-elev. În esenţă, 

autoritatea şi libertatea sunt două laturi complementare ale disciplinei, iar menţinerea echilibrului 

dintre ele este un indiciu al funcţionalităţii optime a acesteia. 

 

„Intervenţia managementului clasei de elevi se justifică atunci când problematica echilibrării 

celor două subcomponente ale disciplinei traversează situaţii de criză, iar impunerea unei decizii 

raţionale constituie rezultatul scontat pentru un climat sănătos în clasa de elevi”. (Ullich D., 

Intearcţiune pedagogică, 1995). 

 

 

5. Rolurile manageriale ale cadrului didactic 

Pentru educator, cunoaşterea şi stăpânirea artei manageriale este esenţială.  

Majoritatea analizelor care s-au circumscris problemelor anterioare au evidenţiat o serie de 

multiplicări ale planurilor de referinţă implicate în actiunea educativa. Sinteza logică a materialelor 

investigate ne permite să relevăm următoarele roluri (comportamente fundamentale) ale cadrului 

didactic în activitatea instructiv-educativă cu clasa de elevi. 

- Planificare:  

activităţile cu caracter instructiv şi educativ, determină sarcinile şi obiectivele pe variate niveluri, îşi 

structurează conţinuturile esenţiale şi alcătuieşte orarul clasei, etc.; 

- Organizare:  

activităţile clasei, fixează programul muncii instructiv-educative, structurile şi formele de organizare. 

Cousinet a atribuit educatorului sarcina de a constitui şi determina climatul şi mediul pedagogic; 
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- Comunicare:  

informaţiile ştiinţifice, seturile axiologice sub forma mesajelor, stabileşte canalele de comunicare şi 

repertoriile comune. Activitatea educativă implica de altfel şi un dialog perpetuu cu elevii ilustrat 

prin arta formulării întrebărilor dar şi prin libertatea acordată elevilor în structurarea răspunsurilor 

(merită să subliniem de asemenea şi stimularea elevilor în facilitarea procesului de punere a 

întrebărilor). Dialogul elev-profesor necesită un climat educaţional stabil, deschis şi constructiv; 

- Conducere: 

activitatea desfăşurată în clasă direcţionând procesul asimilării dar şi al formarii elevilor prin apelul 

la Normativitatea educaţională. Durkheim defineşte conduita psiho-pedagogică a educatorului prin 

intermediul noţiunii de "dirijare" care facilitează construcţia sentimentelor şi a ideilor comune; 

- Coordonare:  

în globalitatea lor activităţile instructiv-educative ale clasei, urmărind în permanenţă realizarea unei 

sincronizări între obiectivele individuale ale elevilor cu cele comune ale clasei, evitând suprapunerile 

ori risipa şi contribuind la întărirea solidarităţii grupului; 

- Îndrumare:  

elevii pe drumul cunoaşterii prin intervenţii punctuale adaptate situaţiilor respective, prin sfaturi şi 

recomandări care să susţină comportamentele şi reacţiile elevilor; 

- Motivare:  

activitatea elevilor prin formele de întăriri pozitive şi negative; utilizează aprecierile verbale şi 

reacţiile nonverbale în sprijinul consolidării comportamentelor pozitive; orientează valoric prin serii 

de intervenţii cu caracter umanist tendinţele negative identificate în conduitele elevilor; încurajează 

şi manifestă solidaritate cu unele momente sufleteşti ale clasei; 

- Consiliere:  

elevii în activităţile şcolare dar şi în cele extraşcolare, prin ajutorare, prin sfaturi, prin orientarea 

culturală şi axiologică a acestora. Un aport deosebit îl are intervenţia educatorului în orientarea 

şcolară şi profesională dar şi în cazurile de patologie şcolară 

- Control:  

elevii în scopul cunoaşterii stadiului în care se află activitatea de realizare a obiectivelor precum şi 

nivelele de performanţă ale acestora. Controlul nu are decât un rol reglator şi de ajustare a activităţii 

şi atitudinii elevilor 

- Evaluare:  

măsura în care scopurile şi obiectivele dintr-o etapă au fost atinse prin instrumente de evaluare 

sumativă, prin prelucrări statistice ale datelor recoltate şi prin elaborarea sintezei aprecierilor finale. 

Judecăţile valorice pe care le va emite vor constitui o bază temeinică a procesului de caracterizare a 

elevilor. 
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ASPECTE ALE INTERVENŢIEI PSIHOPEDAGOGICE ÎN VEDEREA CORECTĂRII 

DISGRAFIEI LA ELEVII CU SINDROM DOWN 

 

GIRIGAN DANA NATIA 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1 BISTRIȚA 

 

 

Pentru o perioadă foarte lungă de timp, sindromul Down a fost cunoscut drept o perturbare 

comună în care deficienţa mintală este cel mai evident simptom. Mult timp a fost omis faptul că 

există şi tulburări ale coordonării motrice şi ale motricităţii fine, manifestate relevant prin 

neîndemânare şi nesiguranţă motrică.  Totuşi, în ultimul timp s-a evidenţiat clar faptul că un copil cu 

sindrom Down este deficitar mai mult în abilităţile motorii decât în cele mintale. 

Copilul cu sindrom Down rămâne adesea la jumătatea drumului între conştiiţa extinsă, 

periferică a copilului mic şi cea focalizată a adultului. Conştiinţa sa, nu va atinge practic niciodată 

acel grad de separare sau detaşare de lumea care-l caracterizează astăzi pe omul obişnuit. Acest copil 

rămâne în mod singular o parte integrantă a mediului său şi în special a celor care îi sunt mai 

apropiaţi (Reynolds, C.). Este ca şi cum el îi simte pe ceilalţi ca pe nişte fraţi şi surori, ca mame şi 

taţi sau membri ai familiei sale. El păstrează acest sentiment de familie pentru întreaga omenire, iar 

experienţa a ceea ce înseamnă “străin” îi rămâne veşnic necunoscută. El nu pierde niciodată puterea 

de a imita şi nu se simte inhibit de conştiinţa de sine. Aşa se explică de ce nu numai că poate să 

trăiască alături de ceilalţi dar şi să participe cu intens la trăirile acestora.       

           Ţelul fundamental al psihopedagogiei speciale este acela de a forma şi pregăti subiectul cu 

sindrom Down pentru viaţă şi activitate. Pentru aceasta, corectarea, compensarea, educarea sunt 

componente ale procesului recuperativ în care sunt incluse metodologii specifice, adaptate la 

categoria de deficienţă, urmărind să faciliteze integrarea şi adaptarea.  

           Identificarea celor mai bune metode de învăţare începe încă din mica copilărie, prin 

programele de intervenţie timpurie. Deoarece copilul cu Sindrom Down are limite largi de 

achiziţionare a anumitor abilităţi, rezultatele şcolare vor varia şi ele în limite foarte largi. Acest lucru 

evidenţiază importanţa evaluării în mod individual a fiecărui copil. Cunoaşterea combină mai multe 

procese mentale corelate: percepţia şi reprezentarea, memoria, limbajul, gandirea şi raţionamentul, 

rezolvarea de probleme. Confrom lui  Druţiu, I.(1995), ideea de bază este de a forma la copiii cu 

sindrom Down posibilitatea de ″a ştii″să reacţioneze în situaţii cotidiene de viaţă, dar şi de a le 

îmbogăţii sfera generală de informaţii şi cunoştinţe.  

Educaţia cognitivă şi nu numai, a copilului cu Sindrom Down este necesară şi specifică. Universul 

acestuia trebuie descompus în termeni de experienţă individuală printr-un proces de direcţionare care 

să ducă la achiziţii de comportamente de învăţare satisfăcătoare. Ca să înceapă să înţeleagă sensul 

lucrurilor din jurul său, un copil cu Sindrom Down trebuie să perceapă informaţii esenţiale din 

mediu, iar apoi să le folosească în situaţii curente de viaţă. Mulţi dintre ei întâmpină dificultăţi, fie la 

receptarea informaţiilor, fie la recunoaşterea şi folosirea lor ulterioară. La aceşti copii, antrenamentul 

de gândire consumă un timp îndelungat, dar este esenţial pentru dezvoltarea  unei autonomii reale 

(Phillip, Williams,1991). 

             Copiii trebuie să puşi în situaţia de a experimenta schimbările pe care materialele le pot 

suferi: de formă, volum, stare (ex. îngheţarea apei, topirea ciocolatei, dizolvarea  zahărului în apă 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN  ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

 

340 

 

etc.). Trebuie să înţeleagă diferenţele dintre schimbările reversibile şi ireversibile ale materiei. 

Majoritatea copiilor cu Sindrom Down pot înţelege fenomene fizice simple (rolul electricităţii, 

pământul, natura, fenomenele meteorologice). Ei trebuie să fie capabili să îşi organizeze acţiunile în 

funcţie de derularea unor astfel de fenomene.  

             Este foarte important ca operaţiile, acţiunile, activităţile desfăşurate să fie bine exersate şi 

însuşite înainte de a trece la operaţii, acţiuni, activităţi noi astfel încât să se obţină modificări durabile 

în plan cognitiv. La un anumit interval de timp, este indicat să se desfăşoare „activităţi 

integratoare”în sensul că copilul să reia toate activităţile desfăşurate anterior, la un nivel 

superior.  Pentru a adopta o atitudine de autodepăşire în plan şcolar, precum şi în planul psihosocial 

sau cultural, copilul cu Sindrom Down trebuie stimulat printr-o metodologie specială să îşi 

însuşească scrisul, cititul, socotitul ca etapă indispensabilă în procesul de pătrundere în lumea 

valorilor de ordin cognitiv, moral etc. 

Pornind de la ideea că elevii cu sindrom Down, datorită hipotoniei musculare întâmpină 

dificultăţi în executarea unor mişcari care solicită o coordonare fină precum trasarea formei literelor, 

încheierea/ deschiderea nasturilor, decupaje, asamblarea unor obiecte etc, în cadrul lucrării sunt 

prezentate aspectele definitorii şi ale intervenţiei psihopedagogice în contextul sindromul Down. 

Drept urmare, corectarea componentelor disgrafice ale scrierii la elevul cu sindrom Down se va face 

după metode şi procedee specific intervenţiei psihopedagogice.  

Scrierea este unul dintre instrumentele intelectuale de care omul se foloseşte tot timpul vieţii. 

Prin învăţarea scrisului, copilul dobândeşte unele capacităţi intelectuale precum: mobilitatea şi 

flexibilitatea gândirii, educarea atenţiei, curiozităţii, stimularea imaginaţiei, exersarea vorbirii. 

Gândirea este permanent implicată. Învăţarea scrisului este o operaţie mintală complexă. Pe baza 

percepţiei vizuale, copilul asociază semnul grafic de mână cu cel de tipar, trebuie să reţină şi să 

recunoască forma, amplasarea şi mărimea literei respective. 

             Modul în care un copil cu cerinţe educative speciale învaţă citit-scrisul este mult diferită de 

cea a validului. În perioada învăţării se observă progrese şi apoi regrese, ceea ce determină o 

nesiguranţă în formarea deprinderilor. Maniera este cu atât mai diferită, cu cât deficienţa este mai 

accentuată sau există un blocaj emotiv (cauza funcţională) sau absenteismul (cauza socială) care 

influenţează dezvoltarea copilului.  

         „ Deficienţele de citire antrenează într-o mare măsură şi dificultăţile de ortografie. În practica 

şcolară se întâlnesc diverse tulburări ale grafismului copilului, încadrate de specialişti în sindromul 

neurologic, ca fiind numit disgrafie. Disgrafia constă în dificultăţi de învăţare a scrierii, independent 

de nivelul mintal şi de şcolaritatea anterioară a subiectului.”( J. C. Lafon, 1971, în Burlea, 2007). 

            Pentru formarea şi consolidarea deprinderii de scriere, cât şi pentru prevenirea şi corectarea 

unor tulburări de tip disgrafic este foarte important ca încă de la început să fie formată deprinderea 

de scriere corectă. 

În ceea ce priveşte elevii cu sindrom Down, aceştia îşi poate forma deprinderi de scriere 

corectă în ciclul primar dacă sunt folosite cele mai eficiente tehnici de lucru, adaptate profilului 

psihologic individual.  La fel de important este organizarea mediului de învăţare şi defăşurarea 

activităţilor astfel încât să-i antreneze, motiveze, stimuleze în procesul instructiv- educativ.  

Pornind de la ideea că, elevii cu sindrom Down manifestă un interes viu pentru muzică, dans, 

pictură, joc, etc., ceea ce poate constitui nu numai momente de consumare a energiei, dar şi de 
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formare a unor abilităţi motrice, practice ori de dezvoltare a limbajului scris care prezintă o majoră 

întârziere, se pot implementa diverse programe de intervenţie psihopedagogică.  

Datorită faptul că, formarea deprinderii corecte de scris presupune, pe de o parte, dezvoltarea 

atenţiei auditive, a auzului fonematic, dezvoltarea memoriei vizuale, a capacităţilor de simbolizare, 

orientarea spaţială, organizarea temporală, abilitatea grafo-motrică, iar pe de altă parte, formarea, 

dezvoltarea şi corectarea limbajului oral şi scris se pot concepe diverse programei care pot urmării 

următoarele: ameliorarea simptomelor disgrafiei, dezvoltarea auzului fonematic precum şi 

îmbunătăţirea performanţelor şcolare.   

Iată câteva exemple de activităţi agreate de copii şi care au dat rezultate foarte bune,  

antrenându-i şi făcându-i să participe cu plăcere :                            

•  Dezvoltarea motricităţii fine 

 Subiectul activităţii: ″ Ne jucăm cu degetele″ 

 Mijloc de realizare: dactilopictură 

Obiective operaţionale:  

- să obţină forme  prin apăsarea degetelor pe planşă; 

- să aplice culoare pe  forma conturată, alterând culorile; 

- să utilizeze corect materialele de lucru.       

Resurse materiale:  apă, coli albe, acuarele, tempera;         

•  Dezvoltarea auzului fonematic 

Subiectul activităţii: ″ Repetă după mine″ 

Scopul activităţii: exersarea sunetelor m,n,g,r 

Obiective operaţionale:  

          - să pronunţe corect sunetele m,n,g,r izolat şi în cuvinte date; 

          - să recunoască imaginile prezentate; 

Resurse materiale: ilustraţii, jucării 

Desfăşurarea activităţii: Se va arăta ilustraţia sau jucăria corespunzătoare jocului şi se vor recita 

versurile:″Ma- ma- ma/ Este mama mea;  Na- na- na/ Păpuşica mea;  Piu- piu- piu/ Puişoru-i viuGa- 

ga- ga/ Gâsculiţa mea; Mac- mac- mac/ Raţa e pe lac;  Fâs- fâs- fâs/ Mergem prin tufiş; Vai- vai- vai/ 

Pe coadă o călâi.″ 

•  Corectarea limbajului scris 

Subiectul activităţii:   ″Să identificăm literele″ 

Obiective operaţionale: 

- să recunoască literele prezentate izolat şi în silabe/grup de litere; 

- să asocieze litera cu imaginea prezentată; 

- să recunoască şi sublinieze literele dintr-un cuvânt; 

- să scrie litere după dictare. 

Resurse materiale: cartonaşe cu litere, texte, coli de hîrtie, instrumente de scris.  
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Integrarea socială a elevilor cu nevoi speciale prin activităţi educaționale 

Profesor Pîrvu Carmen 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila 

          

         Integrarea socială constituie o acţiune complexă care generează o fuziune între elementele 

sistemului personalităţii şi elementele sistemului social, determinând o dinamică de dezvoltare prin 

intermediul unor factori purtători de valori morale, spirituale, culturale (familia, şcoala, instituţiile 

publice din comunitate) aparţinând grupului social. Abilităţile şi competenţele necesare adaptării şi 

integrării sociale sunt rezultatul unui proces continuu de învăţare şi antrenament a deprinderilor 

copilului în situaţii diverse de viaţă. Copilul cu cerinţe educative speciale beneficiză de activităţi 

educaţionale care îi asigură terapia şi recuperarea, facilitând astfel adaptarea şi integrarea sa în 

societate. 

         Autonomia socială cuprinde următoarele arii de conţinut: 

1. Cunoaşterea mediului social 

2. Autonomia şcolară 

3. Autonomia în afara clasei 

4. Mijloace de transport 

5. Forme sociale ale timpului 

6. Structura anului calendaristic 

          Comportamentului social la elevii cu cerinţe educative speciale se referă la formarea şi 

dezvoltarea normelor de comportare civilizată, a relaţiilor de adaptare-integrare în micro- şi 

macrogrupurile sociale, la viaţa de familie, la realizarea activităţilor de socializare. Exersarea 

deprinderilor de comportare civilizată în mijloacele de transport, în instituţii publice sau în ocazii 

speciale (vizite, aniversări, evenimente culturale) cuprinde următoarele direcţii: cunoaşterea mediului 

social, autonomia şcolară, autonomia în afara clasei şi a şcolii, mijloace de transport, forme sociale 

ale timpului, autonomie în utilizarea resurselor. 

         Formele sociale ale timpului cuprinde următoarele activităţi: zilele săptămânii, intervalele unei 

zile, regimul zilei, orientarea în timp (astăzi, ieri, mâine), tipuri de zile în viaţa comunităţii sociale 

(zile de muncă, de odihnă, zile festive, zile de sărbătoare), sărbători religioase (Paşte, Crăciun), 

sărbători naţionale şi internaţionale. 

         Exemple de activităţi educative desfăşurate cu elevii cu C.E.S. cu ocazia Zilei Europei: 

- la tema: „Ţara mea e România” au participat elevi din clasele primare. Ei au primit materialele 

didactice necesare (cartoane colorate, pastă de lipit, beţişoare) şi sub îndrumarea cadrelor didactice 

au realizat steguleţe tricolore, au trasat harta României şi au colorat-o cu roşu, galben şi albastru. La 

sfârşit  li s-au acordat diplome de participare. 

         La tema:  „Suntem copiii Europei” s-a discutat cu elevii despre Europa, s-a prezentat steagul 

României şi steagul Uniunii Europene. Sub îndrumarea cadrelor didactice ei au realizat lucrări 

plastice pe această temă, au confecţionat steagul Uniunii Europene. La sfârşitul activităţii au fost 

recompensaţi cu diplome.                                                    

         În cadrul activităţii cu tema: „Ţări Dunărene” elevii şi cadrele didactice au efectuat o plimbare 

pe faleza Dunării unde au discutat despre importanţa fluviului Dunărea, traseul parcurs de fluviu, 

ţările şi capitalele prin care trece, atracţiile turistice şi culturale pe care le are fluviul Dunărea.  
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          Educaţia rutieră a elevilor cu cerinţe educative speciale urmăreşte dezvoltarea obiectivelor 

specifice: cunoaşterea mijloacelor de transport, identificarea şi gruparea acestora după diferite 

criterii, cunoaşterea persoanelor care lucrează în domeniul transporturilor, comportarea în mijloacele 

de transport în comun, cunoaşterea traseelor principale: casă-şcoală, complex alimentar, piaţă, poştă, 

farmacie; cunoaşterea traseelor de autobuz, tramvaie; harta rutieră a localităţii; cunoaşterea regulilor 

de circulaţie. 

         Exemple de activități educaționale desfășurate cu elevii, care au vizat educaţia rutieră: 

- activitatea educativă : „Ne jucăm, desenăm, circulaţie învăţăm!” - a avut scopul de a fixa 

cunoştinţele despre circulaţia rutieră. Elevii au primit fişe de lucru adaptate posibilităților cognitive. 

Ei au răspuns la următorii itemi:  

- uneşte punctele şi spune ce ai obţinut, colorează apoi în culorile preferate 

- colorează numai maşina care circulă în intersectie; 

- colorează numai copilul care se află pe trotuar; 

- colorează doar semaforul pentru pietoni. 

        Elevilor li s-au adresat întrebări despre regulile privind traversarea străzii, mijloacele de 

transport și comportamentul călătorilor:    

- Ce mijloace de transport circulă pe şosea?             

- Ce mijloace de transport circulă pe apă?       

- Ce mijloace de transport circulă în aer?       

- Ce mijloace de transport circulă pe linie? 

- Ce reprezintă culoarea verde a semaforului?      

- Ce reprezintă culoarea roşie a semaforului? 

- Pe ce uşă urcăm în autobuz?    

 - Pe ce uşă coborâm din autobuz?  

-  Pe unde traversăm strada?                                  

- Pe unde traversăm strada când nu  avem marcaj? 

- Unde avem voie să ne jucăm?        

- Unde nu avem voie să ne jucăm? 

- Cum trebuie să circulăm pe trotuar?  

- Cum circulăm la plimbare în grup?       

          Activitatea a avut loc într-un cadru plăcut copiilor. Ei au dat dovadă de atenţie, receptivitate în 

realizarea corectă sarcinile de lucru, ceea ce demonstrează că şi-au fixat cunoştinţele despre 

mijloacele de transport şi circulaţia pe trotuar. La finalul activității au primit diplome de participare. 

          În concluzie, principiul integrativ al acţiunii educaţional-terapeutice obligă ca activităţile 

educative să fie valorizate sub toate aspectele terapeutice, ca urmare a faptului că toate categoriile 

terapeutice nu pot fi abordate separat. Cadrele didactice care desfăşoară activităţi terapeutice cu 

elevii cu cerinţe speciale în educaţie trebuie să apeleze la toate tehnicile terapeutice care utilizează 

actul însuşirii cunoştinţelor şi formării deprinderilor în sfera educaţiei: pe cele care utilizează 

mişcarea ca factor terapeutic în sfera educaţiei fizice iar artterapia şi meloterapia în sfera educaţiei 

estetice. 
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POEZIA RELIGIOASĂ ARGHEZIANĂ ŞI VALENŢELE ABORDĂRII 

INTERDISCIPLINARE A PSALMILOR 

Prof. Corduneanu-Mincu Daniela-Maria 

Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu”, Cluj-Napoca 

   Particularităţile poeziei religioase argheziene 

Una din laturile dominante ale poeziei argheziene stă sub semnul căutărilor filozofico-

religioase. Tonul poeziei argheziene este puţin exaltat. Dumnezeu apare ca un ideal greu de găsit, un 

Dumnezeu virtual, pe care autorul doreşte să îl pipăie, nu să se confrunte cu El. Chinuit de indoieli 

"Pari cand a fi, pari cand ca nu mai eşti" (Psalm VI) neputând înţelege tăcerea de stâncă a unei 

divinităţi care nu dă nici un semn palpabil al existenţei ei, poetul îşi striga patetic apriga dorinţa în 

goana-i neostoită după o certitudine absolută.   

Psalmii arghezieni – perspectivă generală 

           O deosebită importanţă în lirica argheziană o ocupă poeziile de natură spirituală intitulate 

Psalmi. Arghezi a scris în total nouăsprezece psalmi apăruţi în volume diferite. Primii unsprezece au 

fost publicaţi în volumul Cuvinte potrivite, apărut în 1927. Fiul său, Baruţu Arghezi, preciza că 

poetul nu discuta cu oricine despre psalmi, explicând că aceste poezii fac parte din momente de 

singurătate, de nesiguranţă şi de căutare. Prin versurile respective poetul era în căutarea sinelui, astfel 

se poate vorbi despre intimitatea spirituală a sa pe care nu vrea să o dezvăluie. „Poezia lui Arghezi 

ilustrează o individualitate mistică, dominată de indecizii şi nesiguranţe în relaţiile cu universul 

fenomenal şi aspirând spre revelarea unei alte realităţi, cea de dincolo de aparenţele banale” 

(Beşteliu, 1999, p. 69). 

           Psalmii cuprind posibilul răspuns la întrebarea poetului despre menirea omului în lume. 

Fiecare om are un dialog cu Dumnezeu chiar dacă nu îl face cunoscut celor din jur. Baruţu Arghezi 

vorbeşte despre Psalmi ca fiind versuri de o profundă reflectare şi prin care sunt exprimate stări 

sufleteşti de concepţie filozofică. Limbajul folosit în aceste poezii e deseori conturat cu îmbinările de 

cuvinte specifice poetului. Procedeele artistice prezentate în capitolul anterior apar frecvent în 

Psalmi, iar lexicul utilizat cuprinde cuvinte din domenii diferite, predominând câmpul lexical al 

sacralităţii: Dumnezeu, vecie, sfânt, catedrală, Doamne, slavă, Iordan, taină, cruce, etc. Figurile de 

stil predominante sunt: comparaţia, epitetul, hiperbola, metafora, oximoronul. Termenul cântec apare 

sub diferite ipostaze: cântă moartea-n trâmbiţele mele, cântul fără glas, cântecul păsării ciripitoare, 

cântecul psalmistului neputincios, etc. 

             Psalmii sunt întrebări ale sufletului poetului, reprezentând atitudinea acestuia de-a lungul 

vremii. Arghezi concepe psalmul ca un „dialog desacralizat, aproape sălbatic, cu divinitatea, o poezie 

ce exprimă îndoiala asupra existenţei divinităţii, îndoială dusă până la negare (Manu, 1977, p. 134). 

Psalmii arghezieni sunt „monologuri ale celui-care-glăsuieşte-în-pustiu [...] monologul nu ajunge 

niciodată dialog” (Balotă, 1979, p. 149). În adresarea către Domnul, poetul nu primeşte niciun 

răspuns. Nicolae Balotă nu decide asupra credinţei sau necredinţei lui Tudor Arghezi, ci face o 

interpretare a ciclului Psalmi  pe baza criteriilor stilistice sau a analizei textuale. Tema majoră a 
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acestor poezii este reluată în diverse ipostaze, psalmistul se situează pe aceeaşi poziţie, „e poziţia 

celui ce a primit (dar se îndoieşte) un har care este farmec şi otravă totodată” (Balotă, 1979,p. 153). 

            O opinie critică importantă este cea a lui Pompiliu Constantinescu care spune că psalmii 

arghezieni „ne indică o aproximare a divinităţii, printre îndoieli, mâhniri, revolte, chemări patetice 

şi aşteptări istovite: sete de divin, de absolut, copleşită de o mare ariditate morală” (Constantinescu, 

1994, p. 38). 

Psalmii sunt nişte poezii lirice, adică în care autorul îşi zugrăveşte în scris, simţămintele ce-i stăpânesc 

sufletul în clipele în care şi-a luat hotârârea să le pună pe hârtie. Spre deosebire de alte scrieri, de acest fel, psalmii 

biblici sunt poezii religioase. În ele găsim aproape exclusiv expresiunea poetică a sentimentelor ce îmboldesc 

sufletul datorită contemplării lui Dumnezeu şi lucrurilor divine. Desăvârşirea nemăsurată a lui Dumnezeu, 

minunile împlinite de El faţă de lume, providenţa cu privire la om în general, lucrarea Lui tainică peste suflet şi 

peste destinele fiecăruia în parte, sunt gândurile de căpetenie întâlnite în psalmi. Dumnezeu este tema unică.  

 Psalmii au intrat foarte de timpuriu în cult, atât în cel mozaic cât şi în cel crestin. Citirea sau 

cântarea de psalmi se practică în toate marile ramuri ale creştinismului, adică în Bisericile ortodoxă, 

catolică, protestantă şi anglicană. În Occident ei sunt versificaţi anume şi au melodii specifice . În 

cultul ortodox se regăsesc , integral sau numai în versete,în toate Cele Șapte Laude ale zilei 

Liturgice, în Sfintele Taine , în ierugii şi în colecţii de rugăciuni . În unele mănăstiri , mai mari sau 

mai mici, Psaltirea este citită fără întrerupere ,prin rotaţie , ziua şi noaptea, în biserică sau în chilii, şi 

se constituie în ceea ce se cheamă „ rugăciunea neadormită”. 

          Tradiţia liturgică a împărţit psalmii, în ordinea curgerii lor , în 20 de grupe numite „catisme” ( 

de la grecescul „kathisma= acţiunea de a se aşeza). Cele 20 de catisme se găsesc în cartea de cult 

numită Psaltire, la sfârşitul fiecarei catisme se află şi o mică rânduială cu o rugăciune pentru creştinii 

care citesc Psaltirea acasă. 

        Ca gen literar, psalmii aparţin poeziei lirice,  iar tehnica de versificaţie folosită de autori este 

aceea a strofei şi antistrofei, adică a paralelismului care opune nu atât un vers altui vers, cât mai ales 

un tablou altui tablou, în acelaşi poem. Astfel, psalmul 1, spre exemplu, înfăţişează succesiv soarta 

dreptului şi a păcătosului; Psalmul 21/22 prezintă la început suferinţa Robului lui Dumnezeu, iar mai 

apoi îndurarea lui Dumnezeu faţă de El, etc. 

 Despre David se spune că a alcătuit imnuri în trimetri şi pentametri, ceea ce presupune o 

adevărată măiestrie. Zicem ”presupune” pentru că structurile prozodice ale poeziei ebraice erau 

foarte departe de ceea ce ştim sau practicăm noi astăzi în arta poetică. Rima era practic inexistenţa, 

ritmul extrem de flexibil , nu se întemeia pe distribuirea silabelor în picioare metrice, nici pe 

alternanţa dintre silabe vocalice lungi şi scurte, ci printr-un sistem tonal derutant, imposibil de sesizat 

prin semne grafice , care se transmitea pe cale oral-auditivă. 

         În Cartea Psalmilor inspiraţia divină transfigurează şi înalţă dorul de veşnicie, de viaţă curată şi 

sfântă a omului de totdeauna.  

  2.3. Relevanţa abordării interdisciplinare a psalmilor arghezieni 

Începând cu Lovinescu si Cioculescu, critica literară a încercat să distingă în opera lui 

Arghezi teme fundamentale ţinând cont de faptul că multă vreme poetul a fost un creator 

controversat. Vasta sa operă cuprinde toate marile teme fundamentale ale poeziei interbelice și ale 

liricii în general.Tudor Arghezi, cunoscut pentru conceptele literare adoptate, precum estetica 

urâtului a fost văzut ca un poet aflat la cumpăna dintre credinţă şi răzvrătire. 
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Originea celor optsprezece psalmi arghezieni, publicaţi în mai multe volume de poezii, se 

regăseşte în Psaltirea lui David, primul autor de scrieri religioase intitulate ”psalmi”.  

"Psalmii", nu doar cei din primul volum, ci şi cei presăraţi în opera sa,  surprind aceeaşi 

problematică: framântarea poetului între da şi nu, între credinţă şi tăgadă. Majoritatea exprimă 

dorinţa poetului de a dobândi o certitudine în ce priveşte divinitatea ("Psalmi", "Nehotarâre"). 

Arghezi se răzvrăteşte şi îl acuză pe Dumnezeu de înstrăinare faţă de om, de faptul că nu se 

mai arată ca în timpurile biblice. Acesta ar fi motivul pentru care şi oamenii se îndepărtează de El. 

Cu fiecare încercare de a se apropia de idealul său, eul liric se afundă din ce în ce mai mult în 

necredinţă pănă când el renunţă la căutare. 

Totuşi poemele lui Arghezi nu sunt anti-psalmi, nu sunt nici parodii  sau răsturnări radicale 

ale psalmilor biblici. Deznădejdea şi eclipsarea credinţei pot fi extreme ale vieţii duhovniceşti. 

Arghezi însă nu se leapădă de credinţă, deşi renunţarea în căutarea absolutului o face emfatic, sub 

forma „titanismului romantic”. 

Tudor Arghezi a reuşit, prin psalmii săi să demonstreze că, alături de rostire, tăcerea aparţine 

fondului de universalitate al limbajului ca dimensiune umană. Ca şi ascultarea, tăcerea este nu numai 

semnificativă din punct de vedere semantic, ci şi comprehensivă din punct de vedere ideatic, ea 

pregătind şi făcând iminentă comunicarea.  

Arghezi nu poate să ajungă la Dumnezeu decât pe ambele căi prin gând şi prin revelaţie; de 

aceea universul său are două lumi pe poale, cum spune în Testament. Atitudinea religioasă şi 

existenţială a poetului este definită şi mai bine în poezia Duhovnicească, înscrisă ca tematică tot 

printre Psalmi. Având în formula unei confesiuni, după cum precizează şi titlul, poezia se referă la 

sfâşierea creatorului condamnat la singurătate, izolat, ameninţat şi chinuit de Cine-Ştie-Cine, adică la 

atitudinea de martir, de crucificat, specifică poeziei romantice, din care descinde creaţia argheziană.  

Atitudinea lirică argheziană fundamentală este aceea a unui necredincios chinuit de 

necredinţa sa, a unui ateu religios. Iată de ce, mai puternică decât sentimentul prezenţei ipotetice a lui 

Dumnezeu este totuşi starea de perpetuă clătinare a conştiinţei, incertitudinea existenţială a eului 

liric, neantul invadând de peste tot omul înfrânt, strivit între stepa de jos şi stepa de sus, impunându-i 

chiar un simţământ de ruşine existenţială. (I. Negoitescu, Istoria literaturii române, Ed. Minerva, 

1991, vol. I, p. 274) 

Poezia intitulată ,,Psalm” este inclusă în primul volum arghezian şi are ca temă drama 

poetului om pe care Dumnezeu l-a părăsit, lăsându-l singur.  

Din punct de vedere compozitional, poezia este alcătuită din şapte catrene şi două versuri 

finale, având rima încrucişată şi măsura variabilă. 

Considerat drept psalmul singurătăţii, poemul se deschide cu strigătul deznădăjduit al omului, 

măcinat de conştiinţa că Dumnezeu l-a dat uitării. Din această conştiinţa tragică se naşte un acut 

sentiment al solitudinii şi al inadaptării. Poetul tânjeşte după paradisul pierdut. 

Omul rosteşte o întrebare care poate fi asociată cu revolta: ,,Şi te slujesc; dar, Doamne, până 

când?” 

 În final, părăsit şi singur, asemeni lui Iisus pe cruce, omul poet trăieşte o mare dramă 

lăuntrică.  



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN  ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

 

349 

 

Pe lângă rugăciunile obişnuite  rostite  dimineaţa, în timpul zilei sau seara, mulţi credincioşi 

rostesc şi psalmi. Unii citesc psalmi doar la biserică, dar citesc şi acasă. 

Apropierea de Psaltire se datorează existenţei legăturii strânse cu Dumnezeu. Un om când 

este foarte apropiat de El, parcă nu s-ar opri din Psaltire sau din rugăciune. Cuvintele de laudă din 

psalmi îl aduc pe om la "dependenţa" de Fiul,Tatăl şi Spiritul Sfânt. 
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Caracteristicile limbajului adolescenților- exercițiul discursului 

Chircă Diana 

 Școala Gimnazială nr.1 PUȘCAȘI 

 

Acestă lucrare îşi găseşte motivaţia atât în viaţa mea personală cât şi în cea profesională: pe 

de o parte, una din fiicele mele este adolescentă; iar pe de altă parte sunt profesoară de limba română 

la un liceu. Eu, care am crescut cu filmul “Liceenii”, contribui acum la formarea a sute de 

adolescenti; dacă sunt formată să analizez texte scrise de elevii mei pe criterii de corectitudine, de 

respectare a normei, de respectare a cerinţei, etc., mi se pare important să ascult şi să înteleg mai bine 

omul, persoana, adolescentul, fiul, fiica, etc. din clasă, pe lângă elevul, eleva din clasă.  

Într-o discuţie faţă în faţă, adolescenţii sunt adesea ezitanţi să împărtăşească informaţii despre 

lumea lor, această relaţie ar fi probabil şi greu de gestionat căci nu sunt psiholog şi rolul meu e, în 

primul rând, didactic. De aceea, textul, ca artefact, e un foarte bun intermediar căci ne dau informaţii 

de conţinut, dar şi reprezentări ale felului în care acest conţinut este perceput. Lingvistica vârstei 

mici ne arată că, uneori, în perioada de construcţie a limbajului, copiii produc altceva decât inputul 

ce le-a fost dat, deşi ei cred că producţia lor e identică cu inputul dat: la acel moment există un 

decalaj între ceea ce percep şi ceea ce produc. Decalajul este însă conştientizat numai de adult, 

deseori copiii devenind supărati când adultul le cere să repete. Am putea spune că adolescenţii sunt 

în perioada de construcţie a limbajului adult, iar viziunea lor asupra lumii, redată în texte este 

importantă atât din punct de vedere didactic cât şi personal, individual. Din punct de vedere didactic, 

vom putea analiza diversele niveluri de discurs pe care adolescenţii le au:discurs social (prieteni, 

activităţi, familie), discursşcolar (atitudinea faţă de şcoală, rutina şcolară), discurs literar (construcţia 

unui text), şi discursul adolescent (practici).  

Un element important este că am cerut adolescenţilor să scrie textele “de mână”; tehnologia din 

ce în ce mai prezentă în viaţa noastră, iar odată cu creşterea capacităţii de stocare a informatiilor, 

balanţa se înclină spre producţiile orale. Scrisul rămâne însă o modalitate care permite un discurs 

regulator (în sensul lui Lev Vygotsky), cel care scrie îşi poate vorbi în acelaşi timp, ceea ce permite 

existenţa a mai multe elemente de reprezentare a gândului. 

Adolescenţii sunt şi rămân întâlnirea mea de fiecare zi; orice abordare în a-i cunoaşte mai bine 

contribuie la dezvoltarea mea de profesor şi formator.  

În această lucrare vom exemplifica analiza unei pagini de jurnal : ne concentrăm pe “cum 

spun”, “cum vorbesc” adolescenţii, care sunt caracteristicile limbajului pe care-l folosesc.  

Primul document pe care îl vom analiza este cel al lui Tudor, elev de 16 ani (numele sunt 

anonimizate). Redăm mai jos documentul în forma lui originală (scris de mână, document numit 

Tudor 1). Pentru realizarea analizei, documentul a fost transcris la calculator;  “greşelile” (înţelese ca 

raportare la limba română normă) sunt păstrate în realizarea acestei înscrieri.  
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Ce spune Tudor: 

• Tudor vorbeste despre relatiile apropiate pe care le are cu colegii: îi sună să meargă împreună la 

autobus (7-9), petrece timp cu ei la şcoală (13-14) 

• Tudor este un adolescent vesel (10) 

• Tudor este cuminte la ore (14-15) 

• Tudor are o relaţie apropiată de mama lui, pe care o ajută (23-24) 
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• mama lui Tudor îi permite să iasă sa se amuze 

• Tudor menţionează că masa de seară are loc “în familie” (28-29) 

Cum spune Tudor: 

• repetiţia: din fiecare zi (10-11), ca în fiecare zii (18), de fiecare dată (26) 

• marcheri de timp: 6:00 (5), 6:45 (8), 7:30 (12), 22:00 (29). Se remarcă consistenţa în felul în care 

timpul este notat de maniera electronică. 

• pronume: utilizarea persoanei I sg şi a persoanei I pl separă spatiul individual al lui Tudor (casa, 

familia) de spaţiul colectiv (autobusul, scoala) 

• elemente de plurilingvism: Facebook (23), week-end (27). Putem argumenta o anumita constienţă 

vis-a vis de aceşti termeni care, multimodal sunt marcati prin scrierea cu litera mare (Facebook) şi 

folosirea cratimei (week-end). Cuvântul “weekend” nu se scrie cu cratimă în limba engleză, însănu 

este neobişnuit ca neologismele articulate hotărât să aibă articolul ataşat prin cratimă. 

• folosirea cuvintelor din acelasi câmp lexical: utilizarea elementului “socializare” în apropierea şi în 

relaţie cu elementul “Facebook” 

• marcarea limbajului non-ştiintific: “freza” (6) e scris intre ghilimele 

• marcheri de structură a discursului: începe (1), după (5, 19, 23), dimineaţa (5), seara (28) 

• elemente de stil ştiinţific: paragrafele sunt marcate, titlul e subliniat, numele e scris în colţul stâng 

sus 

• elemente de oralitate: pentru că trebuie să ştiţi (4) e utilizat pentru a stabili o relaţie cu cititorul 

Cum scrie Tudor (elemente multimodale): 

• folosirea ghilimelelor pentru a marca schimbarea registrului (ştiinţific / nonştiinţific) 

• reprezentarea orelor în format electronic 

• folosirea întregului spaţiu (întregii pagini). 

 

Concluzii : dacă ar fi să privim textul doar cu ochi de profesor şi să corectăm greşelile de ortografie, 

am trece cu vederea toate celelate competenţe pe care Tudor le are: Tudor face diferenţa între stilul 

ştiinţific şi nonştiinţific şi între cuvintele româneşti şi neologisme; îşi organizează discursul în pagină 

prin folosirea marcherilor de discurs şi prin reprezentarea vizuală a paragrafelor; dă dovadă de 

consistenţă în felul în care reprezintă ora, dă dovada de capacitate de integrare în grup prin folosirea 

persoanei I plural, dă dovadă de capacităţi auctoriale când se adresează cititorului, etc.  

Se impune o concluzie în care să subliniem că nu am analizat “greşelile” existente în discurs 

(de ortografie, construcţie a discursului, etc.). Am privit discursul “adolescenţilor”, şi nu discursul 

“elevilor”, am căutat a identifica capacitatea lor de meta-discurs, de analiză, de exprimare a emoţiei, 

etc. Conştientizarea poziţiei şi identităţii lor, capacitatea de a utiliza o voce alta decât “eu” ne arată 

că aceşti adolescenti sunt capabili de abstractizare şi de organizarea discursului pe mai multe planuri 

(circular, discurs în discurs, dialog, etc.) şi deci capabili de a percepe şi de a reflecta asupra 

realităţiicomplexe în care trăiesc. Am putea spune ca exerciţiul “vârstei adulte” le reuşeşte foarte 

bine.  
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PASTRAREA TRADITIILOR DIN STRABUNI 

                                                                                                                  Prof. Olariu Mariana 

                                                                Scoala Gimnaziala Teodor Juncu Bacesti, jud. Vaslui 

 

      Traditia este o legatura intre trecut si present si exprima mostenirea de obiceiuri si norme de 

comportament , specific unui popor.Traditia este intanita in toate sferele vietii: arta, cultura, morala, 

artizanat de aceea societatea in care traim este obligata sa nu-si lase semenii sa uite datinile si 

obiceiurile stramosesti. Foarte multe obiceiuri sunt respectate in aceasta perioada, caci moldovenii nu 

au uitat de practicile batranilor si de vechile superstitii. Sarbatorile de iarna incep pe 6 decembrie, 

cand se celebreaza ziua Sfantului Nicolae. Cu o seara inainte, cei mici isi lustruiesc ghetutele si le 

asaza la gura sobei, la fereastra sau langa usa, sperand ca Mosul sa ii rasplateasca pentru faptele 

bune. Batranul le aduce cadouri copiilor cuminti, iar celor obraznici le lasa doar o nuielusa. Dupa 

aceasta data incep pregatirile pentru Craciun: femeile fac curatenie, gospodaria este aprovizionata cu 

alimente pentru prepararea bucatelor traditionale, barbatii cauta cel mai frumos brad, iar tinerii 

pregatesc mastile si invata colinde. 

Una dintre traditiile premergatoare Craciunului este sacrificarea porcului, care are loc de Ignat (20 

decembrie). Se spune ca dupa aceasta zi animalul nu se mai ingrasa, astfel ca taranii nu pierd vremea. 

Odinioara, sangele porcului era uscat, macinat si folosit peste an pentru a-i feri pe copii de boli. 

Moldovenii care nu tin post se ospateaza la pomana porcului cu friptura servita cu mamaliga si varza 

acra. 

In Ajun, cetele de colindatori pornesc prin sat ca sa vesteasca nasterea Domnului. Grupuri de copii si 

tineri merg din casa in casa si le ureaza gazdelor sanatate, bucurie si prosperitate, fiind rasplatiti cu 

nuci, mere si colaci. Baietii mai mari se costumeaza si umbla cu Capra, obicei adanc inradacinat in 

viata satului. In traditia romaneasca, capra este considerata un animal malefic; se spune ca atunci 

cand Dumnezeu a creat oaia, diavolul a vrut sa-l imite si a facut o capra. Cu toate acestea, jocul 

caprei a fost inclus in ceremonialul sarbatorilor de iarna, fiind asociat fertilitatii si bogatiei recoltelor. 

Barbatul care joaca acest rol imbraca un costum foarte colorat, format din tesaturi cusute de mesterii 

locali si impodobit cu panglici, clopotei, margele si ciucuri. Urmata de un alai numeros de personaje, 

capra ofera un spectacol veritabil; salta, smuceste, se roteste si se apleaca intr-un dans vesel care 

aminteste de practicile pagane. Jocul ilustreaza moartea si renasterea animalului, simboluri ale 

ciclurilor naturii. 

In seara de Ajun, gospodinele din Moldova coc colaci sub forma cifrei 8, pe care ii agata apoi langa 

icoane. Craciuneii se dau jos abia pe 21 martie, la echinoctiul de primavara, cand satenii ies la arat. 

Dupa ce ara prima brazda, barbatul casei rupe colacul in 3 bucati: pe prima o pune sub brazda, pe a 

doua o da animalului de povara, iar pe ultima o mananca. Exista obiceiul ca in aceasta zi femeile sa 

pregateasca 12 feluri de mancare, in onoarea celor 12 apostoli care au raspandit crestinismul. Acestea 
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sunt oferite musafirilor in prima zi de Craciun, marcand in acest fel sfarsitul postului. Tot in Ajun se 

mananca placinta cu julfa, cu bostan si prune uscate, iar fetele nemaritate asaza pe prispa casei ulcele 

cu apa ca sa-si afle ursitul; daca dimineata tinerele gasesc mai multe oale goale au mari sanse sa se 

marita in anul care vine. In prima zi de Craciun, moldovenii participa la slujba, apoi se strang in jurul 

mesei pentru a sarbatori. Printre bucatele traditionale cu care se delecteaza se numara toba, 

caltabosii, carnatii, sarmalele, piftia si cozonacul. Masa ramane intinsa chiar si peste noapte pentru ca 

familia sa aiba un an imbelsugat. 

Inainte de Anul nou, baietii merg cu Plugusorul, obicei menit sa alunge iarna si sa aduca fertilitate 

pamantului. Insotit de strigaturi si pocnete din bici, ritualul anunta intr-o maniera optimista un an 

roditor si bogat. Pe 1 ianuarie, copiii umbla cu Sorcova, urandu-le gazdelor sanatate si putere de 

munca. Traditiile de iarna din Moldova au origini care se pierd in negura timpului, insa raman 

intotdeauna actuale si incantatoare. 

Mostenirea pe care am primit-o trebuie dusa mai departe de scolarii pe care ii educam pentru ca un 

popor traieste prin ceea ce lasa fiilor sai. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI POPULARE LA ROMÂNI 

Prof. Țuia Marian Florin 

Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu” Roșiori de Vede 

Obiceiurile sunt cele mai pitorești manifestări folclorice care înglobează sensuri profunde 

asupra relațiilor omului cu divinitatea. Prin intermediul obiceiurilor întreaga viața socială a unei 

comunități prinde viață. 

Datinile şi obiceiurile  tind să  realizeze o misterioasă legătură între cer şi pământ. Cum ar fi, 

iarna, de sărbători, oamenii au un adânc sentiment religios şi par a trăi  liber dintr-un univers în altul. 

Tradițiile, obiceiurile, portul popular și folclorul sunt comori inestimabile, care definesc un 

popor, îl fac unic, statornic și nemuritor. Fiecare popor are propria,,zestre”, cu ajutorul căreia devine 

deosebit și unic. Importanţa cunoaşterii valorilor identitare capitale, la nivel individual, comunitar şi 

naţional, este fundamentală pentru înţelegerea şi consacrarea locului lor în lume. Nimic nu pare a fi 

mai important pentru o persoană sau pentru o etnie, decât să ia cunoştinţă de sine, cât mai exact, şi pe 

acest temei să-şi asigure o integrare cât mai armonioasă în lume” (Alexandru Zub, istoric, membru 

corespondent al Academiei Române).  

Constatăm astăzi,  că pe măsura trecerii timpului, datinile şi obiceiurile şi-au pierdut 

semnificaţiile originare, pe care doar specialiştii le mai pot decripta. Societatea actuală nu mai 

conferă mediul din care să izvorască practicile mitologice, ceea ce a mai rămas şi va mai rămâne un 

timp este fenomenul artistic şi spectacular pe care îl reprezintă aceste obiceiuri folclorice.  

Transformarea rapidă  a societăţii într-o societate de consum a dus la transformarea cântecelor şi 

jocurilor populare în produse comerciale,  multe din ele nemaifiind create în vatra satului de unde 

provin. 

 Evoluţia societăţii româneşti a dus astfel la o erodare interioară a memoriei colective, a 

condus la uitarea sensurilor mitologice şi la o erodare exterioară, constând în transformarea formelor 

ţinând de elementele sacre în sensul desacralizării şi al artificialităţii. 

În societatea românească tradiţională, obiceiurile formează un sistem complex de relaţii, un 

sistem corelat cu viaţa omului, iar folclorul este cel mai în măsură să îl exprime. Sistemul acesta se 

remodelează continuu în funcţie de necesităţile vieţii comunitare curente, reactualizându-şi formele 

de exprimare artistică. Deşi sunt mulţi iubitori ai folclorului, puţini sunt cei care îi cunosc cu 

adevărat particularităţile și care îi înţeleg tainele şi specificul. 

Ţinând cont de cele arătate mai sus, putem spune că la originea și evoluția culturii populare 

romînești  stau elementele moştenite încă din epocile preistorice şi precreştine, datinile. În acest 

context, obiceiul reprezintă forma în care se manifestă o datină. 

Obiceiul este din punct de vedere etnologic o formă de comportament socio-cultural acceptat 

şi transmis ca o formă de instituţionalizare a datinelor, însuşit de întreaga comunitate umană dintr-o 

vatră folclorică, zonă etnografică sau pe plan naţional. Obiceiul apare pe o anumită treaptă istorică ca 

o necesitate de transferare sau revendicare a unei rânduieli întâmplătoare, iar circularea şi 

perpetuarea lui s-a realizat printr-o statuare psihosocială, fiind integrată cultural în specificul etnic 

local. Pe de altă parte, obiceiul, ca noţiune şi regulă de comportament, este o formă activă de 

manifestare a tradiţiei, el putând fi asemuit datinei, cu care de cele mai multe ori se confundă. Dar, 
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spre deosebire de datină, obiceiul este într-o continuă transformare, supus unor inovaţii ce pot fi 

valoroase şi invers, poate fi exponentul unei mentalităţi şi a unui nou stil de viaţă, muncă, 

simţăminte, schimbându-şi sau îmbogăţindu-şi sensul iniţial. Totuși, de multe ori, obiceiul poate fi 

supus unor contrafaceri comportamentale devenind  un fenomen al patologiei culturale.  

Putem defini obiceiul şi ca o deprindere individuală câştigată prin repetarea aceleiaşi acţiuni. 

De cele mai multe ori, o datină îmbină mai multe tipuri de obiceiuri, fiind prezente şi obiceiuri de 

natură locală sau de origine actuală: includerea unor versuri contemporane în cântecele de Anul Nou, 

,,completarea” meniului tradiţional al sărbătorilor româneşti cu grătare şi produse alimentare 

comerciale etc.  

Forţa de reprezentare a datinii, capacitatea sa de a echilibra şi de a menţine conştiinţa unităţii 

unei comunităţi constă în prezenţa obligatorie şi dominantă a obiceiurilor tradiţionale şi creştine. 

Putem spune că principalul motiv pentru care datinile au supravieţuit atât în mediul sătesc cât şi, în 

mare parte, în mediul urban, constă în funcţionalitatea acestora ca factori ordonatori ai vieţii unei 

comunităţi. Respectarea datinilor elimină tendinţele anarhice şi permite amendarea unor 

comportamente dăunătoare, care s-ar abate de la „legea pământului”, lege ce se confundă cu datina 

însăşi şi dă identitate unei naţiuni, unei etnii, unei localităţi, sau unui neam (unei familii lărgite), 

asigurându-i stabilitatea şi supravieţuirea.  

De-a lungul veacurilor, datina a fost principala politică a societăţii româneşti. Aceasta este şi 

explicaţia pentru momentul social-istoric actual când, dintr-un impuls firesc, au luat o amploare fără 

precedent sărbătorile tradiţionale ale localităţilor, aşa-numitele „festivaluri”, (la temelia cărora stau 

tradiţionalele hramuri, Sfintele Praznice Împărăteşti, evenimentele calendaristice, pastorale şi 

agricole etc.), prilejuri de rememorare şi reafirmare a valorilor local-tradiţionale şi nu numai. 

 În contextul celor arătate mai sus, spunem că pentru societatea românească, esențială a fost şi 

a rămas datina creştină, în ale cărei forme de manifestare (obiceiuri), se regăsesc elemente rituale şi 

mitologice străvechi, moştenite şi conservate din pre-creştinism şi chiar din preistorie: cultul bradului 

(ca „pom al vieţii”), al oului (ca element al regenerării, al Învierii), al unor elemente vegetale 

(mâţişorii de salcie, ramurile de tei la Rusalii, busuiocul etc.). Motivul religios îmbracă şi justifică 

întregul registru de datini: calendaristice, pastorale şi agricole, legate de ciclurile vieţii (naştere, 

nuntă, moarte, pomenirea morţilor), hramurile, nedeile, horele, evenimentele casnice şi individuale 

(sfinţirea casei, sărbătorirea „patroanelor”, adică a zilelor onomastice etc.). Dintre toate acestea, se 

remarcă prin vechime, varietate, frecvenţă şi amploare datinile şi obiceiurile calendaristice.  

Datinile şi obiceiurile calendaristice, atât ca moment al celebrării cât şi ca modalitate de 

desfăşurare, pot fi  analizate  într-o strânsă legătură cu calendarul popular. 

 Calendarul popular funcţionează ca o ,,simbioză perfectă între datinile şi obiceiurile de 

origine păgână", peste care s-au suprapus datinile creştine, fără a reduce însă simbolismul străvechi 

al marilor sărbători echinocţiale şi solstiţiale, cu tot ce înseamnă ele pentru comunităţile agrare, 

pastorale etc. Vorbim astfel de calendarul agrar, calendarul pastoral şi cel creştin, rolul său fiind 

acela de a măsura timpul şi de a fixa, în funcţie de acesta, activităţile umane. Dar calendarul popular 

nu indică doar timpul optim pentru arat şi semănat, pentru constituirea şi desfacerea stânelor, pentru 

îngrijirea pomilor şi viţei de vie ori scosul stupilor la vărat. El conţine şi anumite practici magice 

pentru sporirea şi menţinerea fertilităţii, fecundităţii, dar şi pe cele cu caracter apotropaic (de 

apărare). Datinile şi obiceiurile calendaristice sunt dominate de cele două mari festivităţi ale 
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renaşterii: sărbătorile de iarnă (Crăciun, Anul Nou, Bobotează) şi sărbătorile de primăvară (Floriile şi 

Paştele). Sărbătorile de iarnă marchează solstiţiul de iarnă şi celebrează reînvierea la nivel 

macrocosmic, mai precis reluarea ciclului anual al mersului soarelui pe cer, adică reinstaurarea 

ordinii lumii care reia un nou ciclu existenţial.  

Sărbătoarea  solstiţiului de iarnă este cea mai însemnată şi semnificativă perioadă a 

calendarului popular, marcând prin activităţi magicoreligioase cele 12 zile sacre: 6 la sfârşitul anului, 

de la Crăciun la Anul Nou şi alte 6 zile la începutul anului, până la Bobotează. Datina celebrării 

sărbătorilor de iarnă presupune, în primul rând, obiceiul colindatului, al uratului şi semănatului de 

Anul Nou, ,,al mersului cu kiralesa” şi al sfinţirii apei de Bobotează. Tot de obiceiurile acestor 

sărbători ţine şi confecţionarea recuzitei necesare colindatului şi uratului: steaua pentru colindul de 

stea, măştile, costumele, buhaiele, tobele, bicele etc. Deoarece atât colindatul cât şi uratul sunt 

activităţi de grup, în perioada premergătoare sărbătorilor se practică obiceiul ,,strânsurilor “ la casa 

unuia dintre membri sau la fiecare pe rând, pentru a se memora textul şi regia apropiatelor evoluţii. 

Acestea sunt un fel de ,,şezători de post”, de la care nu lipsesc însă băutura şi voia bună, amândouă 

servite cu moderaţie. Prepararea meniului tradiţional al sărbătorilor sfârşitului de an este un obicei ce 

presupune, neapărat, prezenţa cărnii de porc. De aici decurge unul dintre cele mai vechi obiceiuri, 

rezervate zilei de Ignat: “tăiatul porcului” , urmat de ,,praznicul porcului”. Este greu, chiar imposibil 

de justificat din punct de vedere creştin acest obicei generalizat în toată ţara, care parcă vine să 

sfideze regulile gastronomice şi de comportament ale Postului Crăciunului.  

Obiceiuri de iarnă, bucuria venirii Crăciunului și a Anului Nou, veselia și petrecerile însoțite 

de urări, daruri, jocuri, cântece și bună dispoziție se desfășoară în satul românesc pe durata a 12 zile, 

un ciclu sărbătoresc foarte bogat în manifestări folclorice, care începe cu Ajunul Crăciunului și se 

încheie după Bobotează, pe 7 ianuarie. De-a lungul celor 12 zile, un timp sacru, al sărbătorii și ieșirii 

din normalitatea cotidianului, în satul tradițional, rolul preponderent îi revenea cetei de feciori, având 

o organizare exclusiv masculină care domina, în perioada sărbătorilor de iarnă, întreaga viață a 

comunității. În ajunul Crăciunului se merge cu colindatul, un obicei străvechi de a umbla în grup, din 

casă în casă, cu diferite urări de belșug și sănătate, fiind practicat fie de copii, numiți în unele zone 

pițărăi (unele părți ale Olteniei și Transilvaniei), fie de ceată (denumită variat: ceata feciorilor, de 

juni, în Țara Oltului, butca feciorilor, pe Târnave și în Olt, dubași, în ținutul Pădurenilor, sau 

colindători), fie, mai rar, de bărbați până la o anumită vârstă sau de femei și fete. La casa colindată, 

în spiritul tradiției, colindătorii întreabă întotdeauna gazda dacă îi primește cu colinda, apoi cântă, la 

ușă sau la fereastră, o colindă de vestire a sărbătorii. În casă, colindătorii așteptați cu masa încărcată 

cu colaci, mere, carne afumată, cârnați și uneori rachiu și vin, cântă colinda cea mare, a 

gospodarului, după care sunt cinstiți cu băutură și mâncare. Repertoriul colindătorilor se adaptează 

situației fiecărei case, astfel că în casele cu fete de măritat se cântă colinda de fată. Alte colinde erau 

adresate gospodinei, feciorilor, copilului, văduvei sau diferitelor categorii profesionale: vânătorului, 

plugarului, ciobanului etc. La final, colindătorii îi mulțumeau gazdei cu formule tradiționale, fiind 

cinstiți cu daruri (colaci, covrigi, nuci, mere) și, mult mai târziu, cu bani. În satul tradițional, în 

casele în care nu erau primiți, colindătorii  erau ,,întâmpinați" chiar și cu  strigături batjocoritoare . 

Dar cel mai ilustrativ şi semnificativ subiect asociat sărbătorilor de iarnă este acela al 

folclorului tradiţional muzical–literar, precum şi cel al teatrului popular specific acestei perioade 

festive. Valoarea uriaşă a repertoriului de colinde şi de oraţii este dată de faptul că acestea conservă 
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mai ilustrativ decât oricare alt aspect folcloric, etapele evoluţiei culturii populare româneşti, originare 

din chiar rădăcinile istoriei culturii şi civilizaţiei. Valoarea artistică şi documentară a măştilor 

tradiţionale şi a jocurilor cu măşti, asociate perioadei celor 12 zile sacre dintre Crăciun şi Bobotează, 

este sporită şi de statutul lor de unicat la nivel mondial, românii fiind singurul popor păstrător al unor 

elemente culturale aparţinând originii culturii europene în ansamblu.  

Izvorâte din experiență și înțelepciune de viață, din bucurie sau durere, din năzuințele și 

dorurile românului, din setea de liniște sau din dragostea pentru frumos, elementele de cultură și 

tradițiile populare transmit valori și creează punți de legătură între multe generații, de aceea studiile 

sunt destul de profunde și complexe. 
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Tema copilăriei în opera lui Creangă 

 

Propunător, prof. Vancea Alina 

Liceul Teoretic Carol I, Fetești 

 

          Ion Creangă face parte din cea mai importantă generaţie de scriitori a  literaturii române, 

generaţia marilor clasici , alături de Titu Maiorescu ,mentorul ei , Mihai Eminescu , Ion Luca 

Caragiale şi Ioan Slavici . 

 

ION CREANGĂ – EMBLEMĂ A  LITERATURII ROMÂNE 

 

Marele narator Ion Creangă a fost alături de noi încă din școala primară. Autobiografia sa, 

"Amintiri din copilărie" este una dintre cele mai populare lucrări ale sale, și totodată opera cu care au 

crescut generații la rând. Povestirile sale pline de haz ne amuzau pe cinste, însa pe langă înnodarea 

firului narativ, Ion Creangă mai avea și talentul de a împleti lecții prețioase.    Consultând cartea lui 

Carmen Dobre "În lumea poveştilor lui Creangă - Dezvoltarea personalităţii copiilor preşcolari prin 

receptarea poveştilor lui Ion Creangă" ajungem la concluzia că marele scriitor este potrivit și pentru 

programa de grădiniță. Dat fiind că operele sale s-au născut efectiv în urma contactului cu 

preșcolarii, pe când acesta era învățător la Humulești, el a studiat modul în care gândește copilul 

preșcolar și a încercat să îi atragă atenția prin povești frumoase care pentru noi, adulții pot părea 

uneori prea monotone. Asta nu îl face mai puțin deosebit pe Ion Creangă, ba dimpotrivă, îl face un 

scriitor de excepție, dat fiind că acesta este capabil să capteze atenția, atât a adulților, cât și a copiilor 

prin pura relatare a unor întamplări.  

Luând pe fiecare în parte, atât adulții, cât și copiii, putem preciza că adulții care inițial vor să 

evadeze din realitate citind o carte, ajung să se reîntoarca în realitate în timpul lecturii, asta datorită 

darului prozatorului de a te determina să te identifici cu anumite situații sau personaje. Asta nu 

întrerupe lectura, ci o menține placută, fiind astfel ușor de asimilat. Aici intervine și cea de-a doua 

situatie: fiind ușor de asimilat, copiii nu participă motric, ci mai degrabă pe plan afectiv și conștient. 

Ei își dezvoltă imaginația, trăsăturile de voinţă şi caracter și astfel, Ion Creangă poate fi numit cu 

ușurință un scriitor care ofera o educatie atât morală, cât și estetică. Operele sale sunt epice, atât la 

propriu cât și la figurat, si sunt privite precum canoane de lecții de viață. Există evenimente istorice 

care au însoțit activitatea lui Creangă, aspect ce accentuează originea sa țărănească și deopotrivă 

naționalismul său convins. Atunci când se duce la Socola pentru a-și continua studiile, scriitorul se 

trezește într-un lux total în comparație cu viața pe care o dusese până atunci. Din dorința de a studia, 

dar și datorită faptului că își căuta venituri suplimentare, Ion Creangă s-a înscris la Institutul 

pedagogic de la Trifetite din Iași, astfel pregătindu-se pentru cariera sa dăscalească. Datorită 

realizărilor sale, el devine în această epocă un om conștient de valoarea sa, fără astâmpăr și plin de 

energie. Lăsând deoparte perioada în care Ion Creangă începe să facă remarci politice în tabăra așa 

ziselor "fracțiuni libere și independente", revenim la Ion Creangă cel care scrie povești nevinovate și 

pline de magie. Lumea lui Creangă s-a clădit pe baza relațiilor pe care acesta le construiește între 

personaje, astfel încât nu derularea acțiunii este întotdeauna cea importantă, ci mai degrabă 

zugrăvirea personajelor în sine și reacțiile acestora la întâmplările prin care trec.  
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Operele lui Creangă sunt printre cele mai dificile ale literaturii române, fapt ce se contrazice 

cu simplitatea modului în care sunt relatate. Cititorii români au rămas cu imaginea unor povești 

minunate, spre exemplu "Capra cu trei iezi", iar acest lucru estompează efectul artistic pe care îl are 

opera în sine. După cum am mentionat anterior, mulți copii români au crescut avându-l pe Creangă 

drept model intelectual, construindu-se personalitățile pe baza povețelor din poveștile sale. La nivel 

imaginativ, Creangă este de o inteligență crudă, pură, ce nu poate fi contestată. Cu toate că are 

originalitate artistică și este un umorist desăvârșit, el este uneori perceput drept un culegător de 

folclor, ceea ce este neadevărat și nedrept, dar la fel s-a întâmplat și cu alți scriitori de satiră. Publicul 

poate fi indus în eroare de faptul că el introduce multe superstiții în operele sale, însă tocmai cu rolul 

de a satiriza națiunea și obiceiul românului de a fi superstițios. Operele sale s-au bucurat de o 

înțelegere superficială în rândul cititorilor de la vremea aceea, iar cu atât mai neobișnuit este faptul 

că Ion Creangă a murit fără să apuce să își vadă operele strânse într-un volum. Ion Creangă este 

emblematic pentru poporul roman și știe să creeze o bună dispoziție molipsitoare.  

George Călinescu a spus despre narațiunea lui Creangă că se clădește pe două principii 

concentrice: mai întâi cea a povestitorului care stârnește interesul prin prezența sa, asemenea unui 

actor, iar mai apoi pe aceea a lumii din narațiune. Găsesc această afirmație foarte adevărată deoarece 

denotă talentul înnăscut al naratorului, talent cu care a fost în definitiv înzestrat de la natură, dar pe 

care și l-a exploatat cu întelepciune și răbdare, permițând multor generații să se bucure de momente 

de liniște și pură fericire parcurgându-i scrierile. 

Cum observa Boutière, la Creangă, ceea ce încântă îndeosebi este ‘‘coloarea locala’’; eroii 

cred în superstiţiile noastre, viaţa li se desfăşoară în deprinderi etnice, în obiceiuri ţărăneşti şi chiar in 

oarecare familiaritate cu istoria naţională. 

În cazul lui Dănilă, precaritatea stării lui materiale şi sociale e cea care-i inculca, încet-încet, 

precaritatea psihologica, împingând-o până la exacerbare. Aşa ajunge el un fel de poet dadaist al 

comerţului prin schimb. Starea lui este euforica, in tot decursul ‘‘afacerilor’’ la care se deda, fiindcă 

niciodată nu i-au trecut prin mâini atâtea bunuri. Si toate iar trebui! De aceea, nu e in stare doua 

lucruri: in principal, sa aleagă, de nu echivalentul, atunci lucrul cat de cat cel mai preţios ce  întâmplă 

să i se oferă în schimbul boilor;  în subsidiar, - să se oprească odată! Cel putin la car! Dar de unde? ! 

El absolutizează inconvenientele obiectelor primite in schimburile lui succesive, devenind orb astfel 

fata cu valoarea lor, cat de relativa fie. Aşa, psihologia lui prinde nota adiacenta a ‘‘jucătorului la 

noroc’’ şi vârtelniţa schimbului nu se mai opreşte decât la momentul si în felul ştiut. Iată deci 

mecanismul producător de situaţii absurde: toţi ceilalţi procedează firesc , urmărind avantajul; Dănilă 

procedează anapoda, trăind succesiv emotiva inedita de a  se vedea in posesia unui lucru pe care nu-l 

mai avusese.   

Indiferent de prototipuri si de genera lor, poveştile lui Creangă poarta pecetea autenticităţii: 

sunt poveşti naţionale, aducând o viziune romaneasca. Schemele pot fi universale, expresia, stilul, 

gesticulaţia aparţin însă naratorului, care le imprima personalitatea sa. Arta lui este de a crea din date 

preexistente un univers nou.  
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Folclorul Copiilor 

Prima Formă De Manifestare Artistică 

 

Propunător, prof. Vancea Alina 

Liceul Teoretic Carol I, Fetești 

 

          I. Elogiul copilului: 

      Copiii nu sunt nişte oameni mai mici sunt pur şi simplu nişte copii. 

De aceea ei trebuie luaţi ceea ce sunt: izvoare,păsări, flori şi stele. Ei nu vor putea deveni niciodată 

oameni adevăraţi dacă acum nu-i lăsăm să fie copii adevăraţi. 

      Trebuie făcut tot posibilul să sporim libertatea copiilor, nu să le-o îngrădim. Pasărea e pasăre prin 

zborul ei, floarea prin culoare şi miros. Copilul e copil prin starea continuă de creaţie. Într-un copil 

lumea începe de la început. 

      Creaţia este jocul suprem, expresia cea mai înaltă a vieţii. Cine nu se joacă e mort. De aceea 

trebuie să slujim viaţa din toate puterile. Lucrurile moarte ne înconjură pretutindeni. Viaţa are o 

singură şansă – creaţia. Copiii sunt cele mai teribile arme ale vieţii. Dacă au fost creaţi copiii, trebuie 

lăsaţi şi aceştia să creeze: compuneri, desene, cântece, nesfârşite invenţii, imprevizibile jocuri. Copiii 

sunt inspiraţia omenirii, clipa de inspiraţie a pământu- 

lui şi a întregii umanităţi. 

    II. Cântecele şi jocurile de copii: 

      O importantă ramură a folclorului o constituie creaţia artistică a copiilor. Folclorul copiilor se 

caracterizează ca un gen universal, bine conturat, care a luat naştere în mod firesc la o vârstă când 

jocul constituie punctul central al activităţii lor. 

      Prin cântec şi joc copilul ia contact cu mediul înconjurător, străduindu-se să-l cunoască, 

să şi-l apropie ori să-l domine. Dorinţele, bucuriile, supărările, impresiile şi le exprimă el prin 

intermediul acestui gen cu funcţii multiple: psihică, educativ- formativă şi distractivă. 

Dorinţei de joc, de mişcare, de cunoaştere, de acţiune, capacităţi uimitoare de observaţie şi invenţie, 

de învăţare prin imitare şi parodiere le corspund creaţii artistice cu un conţinut propriu exprimat într-

un stil specific. 

      Jocurile de copii sunt pe vârste şi durează tot timpul anului, dar au o anumită intensitate 

primăvara. Varietatea lor e mare, în proză şi în versuri, epice şi lirice, avănd o notă de naivitate 

firească, optimism şi vioiciune. Nu au o formă fixă, ci sunt în continuă mişcare, transformare, 

caracterizate fiind printr-un conţinut complex şi eterogen. Alături de elemen- 

tele noi stau forme străvechi reflectând obiceiuri şi datini din epoci diferite, suprapunându-se şi care 

nu s-au păstrat în folclorul adulţilor. 

      În timpul pauzelor, la orele de educaţie fizică sau cu ajutorul elevilor de la cercul de folclor am 

adunat un bogat material pe care l-am clasificat în următorul mod: 

        a. Cântece- formule, pentru elementele naturii, animale, plante, obiecte; 

        b. Formule independente de jocul organizat; 

        c. Formule legate de mişcare; 

        d. Jocurile de grup cu accesorii. 

      a. Cântece- formule, pentru elementele naturii, animale, plante, obiecte; 
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       Cele mai multe dintre ele sunt formule de incantaţie cu substrat magic. O parte din ele sunt 

desprinse din folclorul adulţilor. În majoritatea cazurilor semnificaţia lor veche s-a pierdut, deşi în 

general, ele sunt însoţite de unele practice sau rituri . 

           Aici se pot distinge: 

     1. Formule terapeutice:  Lună, lună nouă 

                                             Rupe pâinea-n două 

                                             Şi ne dă şi nouă 

                                             Ţie jumătate, mie sănătate. 

     2.Cântece pentru insecte:  Fluturaş, drăgălaş 

                                               Zboară jos de pe imaş 

                                               Şi vino la mine 

                                               Să mă joc cu tine. 

  

     3. Cântece sau formule pentru schimbarea vremii: Plouă, plouă, 

                                                                                      Babele se ouă 

                                                                                      S-o cotarcă nouă 

                                                                                      Fetele demnică 

                                                                                     Feciorii mănâncă. 

     4.Formule folosite la joc:  

             Cruce de argint                            Unu, doi, trei, patru, 

             Dacă ti-i uita             sau              Am pornit cu căutatu’  

             Ochii ţi-or crepa                           Cine nu-i gata 

                                                                  Îl iau cu lopata. 

    b. Formule independente de jocul organizat: Acestea satirizează în genere defectele de 

comportament: lenea, mândria, minciuna şi mai rar pe cele fizice. 

               Acestea se pot clasifica: 

      1.Porecle- la numele copilului se inventează versuri cu aceeaşi rimă: 

          Nicolae, clop de paie                               Iarna e geroasă 

          Hai cu mine la bătaie              sau           Gelu vine-acasă  

                                                                           Geamu-i îngheţat 

                                                                           Geta s-a culcat. 

      2.Luări în râs: 

               Noapte bună, somn uşor                  Şapte şi pe celălalt 

               Şapte purici pe-un picior                  Să te tragă jos din pat. 

      3. Frămîntări de limbă: 

              Acestea se spun cu o repeziciune mare şi bine răspicate. Ele sunt sucite, încâlcite şi învârtite 

într-adins, ca cel ce le spune să-şi frământe limba ca să le spună corect. 

               Bucură-te cum s-a bucurat Bucuroaia de bucuria lui Bucurel, când a venit bucuros din 

Bucureşti; 

               Capra neagră-n piatră calcă, piatra-n patru bucăţi crapă, 

               Aşa să crape capul caprei, cum a crăpat piatra-n patru. 

               Bou breaz, barlobreaz 
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               Din barlobazatura barlobuzurilor. 

    c. Formule legate de mişcare: 

              Unica, doica, treica,                           Una, două, trei, patru, cinci, 

              Pătrica, cincica,                                  Mama cumpără opinci 

              Şesica, şeptica,                                   Tata cumpără o pară 

              Optica, noica, zecica                          Ca să ieşi şi tu afară. 

              Ieşi afară tu purcica. 

                 d.Jocurile de grup cu accesorii: 

                       Cele mai multe din jocurile copiilor în versuri se cântă şi se interpretează prin mimică 

şi gesturi după reguli proprii, în directă legătură cu vârsta copilului şi mediul în care trăieşte, folosind 

invocarea, repetarea de cuvinte, naivitatea, stilul simplist şi enigmatic. Mulţimea acestor jocuri este 

aşa de mare încât am să ilustrez doar o parte din titlurile lor. 

               1.Jocuri cu mingea; 

               2.Jocuri cu coarda; 

               3.Jocuri cu palmele(rezistenţă); 

               4. Jocuri cu pietricele(şotron).  

           Constatăm pe temeiul exemplelor de mai sus că jocul are şi un caracter didactic deoarece prin 

el se învaţă în continua lui repetare zilele săptămânii, lunile anului, literele alfabetului, numărătoarea 

şi un rol educativ, deoarece prin ironizare si satirizare se scot în evidenţă defecte de caracter, de 

ordin fizic ale copiilor. Totodată prin joc se memorează şi numeroase melodii. 

 

        III. Poezia obiceiurilor tradiţionale: 

                Ceea ce caracterizează printre altele folclorul românesc este bogăţia obiceiurilor tradiţio-

nale legate de muncile agricole de peste an şi de păstorit. Datorită amplorii, obiceiurile sărbătorilor 

de iarnă ocupă un loc deosebit,  sunt înainte de toate, sărbătorile schimbării anului. Sunt aşteptate de 

toţi locuitorii cu deosebit interes, fiind manifestări care îşi au rădăcinile în timpuri străvechi. Ele se 

desfăşoară între 24 decembrie – 7 ianuarie având ca puncte centrale Crăciunul şi Anul Nou. 

               Repertoriul acestor sărbători este bogat, cuprinzând colinde, urări de belşug şi recoltă 

bogată cu pluguşorul, jocuri cu măşti (turca), irozii sau cântecele de stea. 

               Prin numărul lor mare, prin frumuseţea muzicii şi poeziei lor, colindele domină sărbătorile 

Crăciunului. Venind din lumea obştilor săteşti, colindele sunt cânece de urare ce exprimă bucuria 

întâmpinării noului an, toate speranţele ce se leagă de el.  

               Aceste sărbători sunt pregătite din vreme din timpul postului, de la şezători, de către tinerii 

şi maturii satului. Începând cu ajunul Crăciunului, umblă la colindat aproape întreaga colectivitate; 

mai devreme grupuri de copii, apoi pe la miezul nopţii tinerii şi adulţii. Aceste cete de colindători se 

alcătuiesc pe bază de vecinătate, vârstă şi prietenie. 

               Colindele vorbesc despre înţelepciunea şi opulenţa gospodarului, a ciobanului, despre 

faptele de vitejie sau nunţi minunate care sunt descrise şi glorificate. Colindele religioase se referă la 

naşterea lui Isus, oglindind paralel cu mesajul magic şi năzuinţa omului la fericire, senzaţia împlinirii 

unui rost în viaţă.  

               Tot acum tinerii organizează jocuri cu maşti, turca, ceată care este însoţită întotdeauna de 

un tânăr care cântă la fluier. Turca este o reminiscenţă de rit în care se regăsesc valenţe ale 
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fecundităţii şi fertilităţii, substraturi extrem de arhaice, comune întregului spaţiu al etnogenezei 

poporului nostru. 

               Începând din ziua de Crăciun, după ieşirea din biserică şi până la Bobotează, un grup de 

tineri pornesc cu Irozii. Irozii este o dramă populară care are ca temă naşterea lui Isus, omorârea 

celor treizeci de mii de prunci de către Irod, călătoria şi înfăţişarea cu daruri a magilor. 

               Una din cele mai vechi datini româneşti de Anul Nou este ,,Pluguşorul’’. El ocupă un loc 

important în cadrul sărbătorilor de iarnă. Este un obicei care are evidente funcţii agrare. În cadrul lui 

se distinge o desfăşurare dramatică, scenică ce constă  în însuşi faptul umblării cu pluguşorul, cu 

buhaiul, cu clopotele, bicele şi o poezie a cărui miez îl constituie urarea. Urarea recitată sugerează 

sub forma unui lung poem plin de întâmplări hazlii şi vorbe de duh ce vorbesc despre munca 

câmpului de la arat şi semănat până la coptul colacilor, despre recolta bogată a anului ce va veni. 

               Pe timpul toamnei şi al iernii ingeniozitatea poporului ne-a transmis una din cele mai 

atractive manifestări-şezătoarea. Această datină se practică începând cu postul Crăciunului şi până 

primăvara târziu.Şezătoarea este o adunare restrânsă la care participă fete, feciori, femei şi bărbaţi 

având o funcţie de iniţiere şi care se păstrează din timpuri străvechi. În cadrul acestei manifestări 

fetele desfăşoară diferite munci. Pentru ca munca să fie mai spornică şi pentru a alunga monotonia s-

au inventat o sumedenie de jocuri de şezătoare: sita, puricele, fântâna sau alte practici magice, în 

special de aducere a feciorilor în şezătoare.De asemenea se cântă,se glumeşte, se joacă. 

              O astfel de şezătoare am încercat să pun în scenă în decembrie 2005 cu elevii clasei pe care 

o conduc sub genericul:,,Şezătoare pe valea Someşului’’. 

              În concluzie, am observat că activitatea artistică este un mijloc de trăire în colectiv a unor 

bucurii de confruntare a valorilor şi prin aceasta de întărire a colectivului, de disciplinare a fiecărui 

copil în parte. Prin crearea acestui climat educaţional, prin înfrumuseţarea vieţii copilăriei am reuşit 

să-i fac pe copii mai buni, mai drepţi, să înveţe mai bine, să fie cinstiţi, harnici şi curajoşi. Scena 

crează copiilor posibilitatea de a-şi manifesta din plin trăirile individuale ale personalităţii lor. 

Aceasta impune dezvoltarea interesului lor pentru activităţile artistice, ne oferă prilejul de a le forma 

unele aptitudini, de a cânta melodios, de a recita expresiv, de a dansa elegant etc. Interesele şi 

aptitudinile lor se vor dezvolta în strânsă legătură cu celelalte procese psihice ale copiilor: gândirea, 

limbajul, atenţia, memoria, voinţa. 
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EVALUAREA FLUENȚEI ÎN CITIRE  

 

GABRIAN TEODORA LAVINIA  

CENTRUL JUDEŢEAN DE  RESURSE ŞI  DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ, CLUJ 

 

Fluenţa în citire reprezintă o abilitate specială de a decodifica rapid şi acurat cuvinte, ceea ce 

facilitează recunoaşterea cuvintelor suficient de rapid pentru a câştiga timp în citirea şi înţelegerea 

textului din care cuvintele fac parte. ( Hațegan, Talaș, 2016). 

Fluența verbală presupune atât viteză, cât și corectitudine, adică numărul de cuvinte corect citite 

într-un interval de timp. La finalul fiecărei etape de școlarizare, pentru ca elevul să poată fi 

considerat fluent în actul lexic, acesta trebuie să fie capabil să citească corect un anumit număr de 

cuvinte într-un minut. Se evidențiază și progresul înregistrat de către elev pe parcursul intervalului 

școlar.Astfel, demersurile terapeutice pot fi monitorizate și îmbunătățite, pentru a crește impactul 

pozitiv pe care acestea le exercită asupra elevului. ( Bercea,2016) 

În literatura de specialitate sunt delimitate două teorii care stau la baza abordării problematicii 

fluenței: teoria procesării lingvistice (LaBerge și Samuels, 1974) și teoria eficienței verbale (Perfeti, 

1985). Ambele teorii au la bază trei direcții de abordare a problematicii fluenței în vorbire: 

•  decodarea cuvântului și comprehensiunea citirii sunt procese separate și secvențiale; 

• abilitățile de decodare a cuvântului sunt în strânsă legătură cu comprehensiunea citirii; 

•dificultățile de recunoaștere în mod automat a cuvântului afectează semnificativ abilitățile 

cititorului de a înțelege ceeace citește ( Hațegan, Talaș, 2016). 

Elementul-cheie al ambelor teorii este decodificarea. Aceasta este direct relaționată cu abilitățile 

cognitive ale persoanei. Dacă un cititor slab consumă multe resurse cognitive în procesul de 

decodificare, este evident că rămân puține astfel de resurse pentru înțelegerea textului parcurs. 

Vorbim astfel despre o comprehensiune deficitară, grafemele fiind decodificate cu dificultate.  

Citirea listelor de cuvinte se poate realiza extrem de fluent, însă aspectul acesta nu este obligatoriu 

legat de comprehensiune. Sarcinile de lucru propuse delimitează mai multe niveluri de abordare a 

terapiei, în vederea îmbunătățirii abilităților de citire fluentă, cu implicații asupra achiziției  citirii și a 

îmbunătățirii comprehensiunii textului. Nivelurile acestea sunt etape specifice din demersul de 

intervenție: 

• etapa denumirii fluente a grafemelor, 

• etapa citirii fluente a grupurilor de litere și a silabelor, 

• etapa citirii fluente a logatomilor, 

• etapa citirii fluente a cuvintelor simple și a celor complexe din punct de vedere fonologic, 

• etapa citirii fluente a propozițiilor scurte și dezvoltate, 

• etapa citirii fluente a textelor. 

 Un motiv de a depune eforturi ca elevii sӑ devinӑ cititori fluenți este puternica legӑturӑ dintre 

fluența citirii și comprehensiunea/ȋnțelegerea citirii. Fiecare aspect al fluenței are o legӑturӑ cu 

ȋnțelegerea la nivelul textului. Fӑrӑ o acuratețe ȋn citirea cuvintelor, cititorul nu va putea ȋnțelege 

ideea promovatӑ de scriitor, iar citirea incorectӑ a cuvintelor poate duce la interpretӑri greșite ale 

textului. De asemenea, prozodia sӑracӑ poate duce la utilizarea de grupuri de cuvinte incorecte sau 

fӑrӑ ȋnțeles sau la utilizarea de expresii incorecte (But, 2013). 
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Obiectivele cercetӑrii:  

-stabilirea nivelului fluenței în citire la elevii din clasa a II a prin aplicarea  Probei de Evaluare și 

Antrenare a Fluenței Citirii (P.E.A.F.C.) . 

- evidențierea distribuției valorilor fluenței în citire în funcție de gen și natura materialului verbal; 

- surprinderea valorii diagnostice a Probei de Evaluare și Antrenare a Fluenței Citirii (P.E.A.F.C.) 

prin realizarea de comparatii între datele obținute  de cӑtre elevii de clasa a II-a, la listele de cuvinte 

și listele de texte; 

Ipotezele cercetӑrii: 

- aplicarea Probei de Evaluare și Antrenare a Fluenței Citirii (P.E.A.F.C.)  are  valoare diagnostică  

pentru tabloul tulburărilor specifice de învațare; 

- ȋntre numӑrul disfluențelor la citirea listelor de cuvinte și cel al disfluențelor la citirea listelor de 

texte sunt diferențe semnificative statistic; 

- există o diferență  statistică a distribuției valorilor fluenței în citire în funcție de gen și natura 

materialului verbal; 

Pentru realizarea cercetӑrii legatӑ de Evaluarea diagnostică a fluenței în citire în tabloul dislexo-

disgrafic s-a procedat ȋn felul urmӑtor: 

- ȋn perioada  mai –iunie 2017 s-a aplicat proba P.E.A.F.C.  elevilor din clasa a II-a  (46 de elevi) de 

la Liceul Teoretic „N.BALCESCU” Cluj-Napoca. 

 

Au fost selectate 4 liste de cuvinte şi o listă cu un text care să fie aplicate elevilor la sfârşitulclasei a 

II-a. Elevilor li se va da sarcina să citească cât mai multe cuvinte într-un minut (1 min pentru lista de 

cuvinte monosilabice, 1 minut pentru lista de cuvinte bisilabice, 1 minut pentru lista de cuvinte 

trisilabice, 1 minut pentru lista de pseudocuvinte şi 1 minut pentru lista cu textul). E nevoie să se 

utilizeze un cronometru. Examinatorul va înregistra în tabel datele elevului şi numărul de cuvinte 

citite corect din fiecare listă precum şi numărul erorilor înregistrate de elev. Dacă în acel minut 

alocat copilul termină de citit lista, se reia lista de la capăt și se  contabilizează numărul maxim de 

cuvinte pe care copilul îl poate citi într-un minut. 

 

Prezentarea lotului de participanți:  

 S-a lucrat individual cu un numӑr de 46 de copii, care sunt elevi ȋn clasa a II-a  la Liceul 

Teoretic”N.BALCESCU” Cluj-Napoca (două clase alese în mod aleator). Toți participanții incluși ȋn 

cercetare au vârsta de 8 -9 ani. Dintre aceștia, 21 sunt de sex feminin, iar 25 de sex masculin.  

  Criteriul selecției subiecților pentru cercetare a fost cel al vârstei și cel al nivelului de citire ( 

clasa a II a- nivelul de citire ar trebui sa fie fluent ).  

 

Analiza și interpretarea rezultatelor  

Rezultatele obținute în urma aplicării probei P.E.A.F.C. confirmă ipotezele emise mai sus prin 

următoarele date statistice- pentru început s-a stabilit care este valoarea fluenței medii în citire la 

nivelul grupului de studiu pe fiecare subprobă aplicată ( cuvinte monosilabice, bisilabice, trisilabice, 

pseudocuvinte si text) . 
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Tabelul nr. 1- Valorile medii ale fluenței în citire dependente de materialul lingvistic utilizat 

Total elevi 

testati 

Valorile medii ale fluenței in citire 

46 Cuvinte 

monosilabice 

Cuvinte 

bisilabice 

Cuvinte 

trisilabice 

Pseudocuvinte Text 

73,97 69,54 48,32 29,69 90,04 

Din tabelul de mai sus se poate desprinde concluzia potrivit căreia valoarea medie  a fluenței în citire  

la sfârșitul clasei a II a este influențată de natura materialului lingvistic utilizat, sub aspectul 

complexității fonologice ( singurul criteriu urmărit fiind cel al lungimii silabice al cuvântului ), 

precum și de faptul că textul, cu toate caracteristicile sale pragmatic/ funcționale poate să influențeze 

și rapiditatea decodificărilor fonetico-fonologice.Se poate nota faptul că numarul mediu al cuvintelor 

citite /minut variază între 73 și 90 în funcție de lungimea silabică a cuvintelor și de faptul că acele 

cuvinte sunt prezentate izolat sau cuprinse, incluse într-o structură textuală. 

Comparând rezultatele de mai sus se poate observa că valoarea medie a fluenței în citire cea mai 

mică s-a obținut în cazul pseudocuvintelor ( cuvinte fără sens, deloc comune în limbajul    

uzual al elevilor testați), rezultat normal având în vedere că elevii nu sunt familiarizați cu astfel de 

cuvinte ,ceea ce ne duce la concluzia că la nivelul clasei a II a,o mare însemnătate în fluența în citire 

o are comprehensiunea cuvintelor citite  fapt demonstrat de valoarea medie în citire la nivelul de text, 

de 90 de cuvinte/minut, unde o mare împortanță în fluența în citirea textului o are comprehensiunea 

lui. 

Se poate contura concluzia că în limba română cuvintele monosilabice sunt cel mai facil de 

decodificat structuri izolate și că, în mod evident, structura logică a textului facilitează mult fluența 

în citire, în raport cu decodificarea izolată a cuvintelor. Acest aspect este confirmat și de faptul că 

media erorilor de decodificare a cuvintelor este mai crescută în condițiile în care elevii au lecturat 

listele de cuvinte trisilabice și textul oferit, după cum se poate observa în tabelul numărul 2. Cea mai 

mare valoare a erorilor în citire o întâlnim la nivelul pseudocuvintelor lucru demonstrat de faptul ca 

aceste cuvinte-pseudocuvinte nu le sunt familiare elevilor de clasa a II a, care de cele mai multe ori 

încercau în citirea acestor cuvinte sa le dea un sens ,transformând pseudocuvântul respectiv în cuvânt 

cu sens . 

 

 

Tabelul nr. 2- Valorile medii ale erorilor în citire dependente de materialul lingvistic 

utilizat 

Total elevi 

testati 

Valorile medii ale erorilor în citire  

46 Cuvinte 

monosilabice 

Cuvinte 

bisilabice 

Cuvinte 

trisilabice 

Pseudocuvinte Text 

1 0.89 1,28 1,52 1,13 

 

Așa cum se poate observa din tabelul nr. 2 cele mai puține erori s-au făcut la nivelul listei de 

cuvinte bisilabice elevii fiind mai familiarizați cu structura ritmică a cuvintelor bisilabice,iar cele mai 

multe erori au avut loc la nivelul listei de pseudocuvinte așa cum am explicat mai sus. 
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S-a realizat și o comparație statistică având ca și criteriu noțiunea de gen,făcând o comparație 

pertinentă între rezultatele obținute în cadrul aplicării probei P.E.A.F.C., între fete și băieți. 

 

Tabelul nr. 3- Valorile medii ale fluenței în citire dependente de materialul lingvistic 

utilizat,folosind ca și criteriu noțiunea de gen ( fete și baieți) . 

Total elevi 

testati-46 

Valorile medii ale fluenței in citire 

Fete- 21 Cuvinte 

monosilabice 

Cuvinte 

bisilabice 

Cuvinte 

trisilabice 

Pseudocuvinte Text 

70,04 66,66 44,57 26,66 88,28 

Baieți- 25  Cuvinte 

monosilabice 

Cuvinte 

bisilabice 

Cuvinte 

trisilabice 

Pseudocuvinte Text 

77,28 71,96 51,48 32,24 91,52 

 

După cum observăm în tabelul nr. 3 băieții au obținut rezultate mai bune ale valorilor medii 

ale fluenței în citire comparativ cu fetele, deși diferențele între scorurile obținute sunt mici . 

 

 

S-a realizat și o comparație între valorile medii ale erorilor în citire la cele cinci subprobe 

folosite în cadrul probei P.E.A.F.C. folosind criterul gen (fete/băieți),obținând următoarele rezultate : 

 

Tabelul nr. 4- Valorile medii ale erorilor în citire dependente de materialul lingvistic 

utilizat,folosind ca și criteriu noțiunea de gen (fete și băieți) . 

 

Total elevi 

testati-46 

Valorile medii ale erorilor in citire 

Fete- 21 Cuvinte 

monosilabice 

Cuvinte 

bisilabice 

Cuvinte 

trisilabice 

Pseudocuvinte Text 

1,14 0,76 1,33 1,71 1,14 

Baieți- 25  Cuvinte 

monosilabice 

Cuvinte 

bisilabice 

Cuvinte 

trisilabice 

Pseudocuvinte Text 

O,88 1 1,24 1,36 1,12 

 

 

Comparând valorile medii ale erorilor făcute de băieți/ fete la citirea listelor de cuvinte și text 

se poate observa că fetele au avut un scor mai bun al erorilor la citirea cuvintelor bisilabice decât 

băieții lucru generat de faptul ca fetele au fost mai riguroase în citirea cuvintelor bisilabice ajutându-

le si structura ritmică a cuvintelor bisilabice,fetele având  un simț ritmic mai dezvoltat decât al 

băieților în general, diferența mare între erori este la nivelul pseudocuvintelor unde scorul băieților a 

fost mult mai bun decât al fetelor deoarece băieții nu au stat așa mult ca fetele să înțeleagă ce 

înseamnă pseudocuvântul citit,pe când fetele încercau mereu să pătrundă sensul cuvântului citit deși 

au fost instruite în prealabil ca acele cuvinte sunt fară sens,nu au înțeles, sunt pseudocuvinte, ele 
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încercând  să citească acele pseudocuvinte, dădeau sens  celor citite astfel înregistrând erori în citire. 

( de ex: pseudocuvântul miartă a fost înlocuit de multe ori cu cuvântul moartă sau mirată ). 

 

 Aplicarea Probei de Evaluare și Antrenare a Fluenței Citirii (P.E.A.F.C.)  are  valoare 

diagnostică  pentru tabloul tulburărilor specifice de învațare a fost confirmată prin faptul că  s-a 

realizat o medie a cuvintelor corect citite într-un minut, indiferent de materialul lingvistic parcurs, se 

poate stabili reper si valoarea de 62,31 cuvinte /minut, valoare care poate avea și ea funcție 

prognostică și diagnostică în delimitarea tablourilor de dificultate de învățare. 

 Concluzionând, consider că ipotezele cercetării au fost confirmate, iar prin cercetarea 

realizată am scos în evidență utilitatea probei P.E.A.F.C. în stabilirea unei probabilități de a dezvolta 

o tulburare specifică de învațare la copiii testaţi care au avut valori mici ale fluenței în citire,valoarea 

diagnostică a probei va fi dată de coroborarea ei cu alte probe de masurare a fluenței în 

citire.Consider că utilizarea probei constituie și un mijloc de prevenție a tulburărilor de citire care se 

pot instala sau chiar agrava în lipsa intervenției cât mai timpurie la acest nivel al fluenței citirii. 
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TERARIUL ȘI COLȚUL VIU – UN ALT MOD DE A OBȚINE PERFORMANȚE 

DIDACTICE LA PREȘCOLARI 

 

Prof. LAZAR ADRIANA 

Dir. prof. MOLDOVAN VIOLETA 

GRĂDINIȚA P.P. NR.5 REGHIN 

 

Pentru a oferi preșcolarilor ocazia de a observa caracteristicile plantelor și animalelor 

direct, în mediul lor de viață, pentru a facilita desfășurarea unor activități practic -aplicative, 

este necesară amenajarea unui colț al naturii vii  în funcție de posibilitățile grupei și a 

grădiniței. 

Colțul viu poate cuprinde o serie de plante aflate în stadii diferite de dezvoltare, așa -

numitul colț biologic vegetal, precum și  un colț zoologic, unde pot fi crescute și îngrijite de 

copii animale mici, insecte, pești și chiar păsări. 

Lucrările experimentale care pot fi efectuate la colțul naturii vii presupun alegerea unor 

teme ușoare și accesibile, cum ar fi: proprietățile apei, ale solului, permeabilitatea solului, 

creșterea plantelor în condiții diferite. Unele experimente pot avea caracter de cercetare și 

descoperire, în timp ce altele, se pot folosi de către educatoare în scopuri demonstrative, 

aplicative sau de fixare a cunoștințelor dobândite în cadrul activităților din cadrul Domeniului 

Experențial Știință – Cunoașterea  mediului. 

La colțul naturii vii preșcolarul exersează „observarea sistematică și independentă care 

permite o percepție polimodială" (Cerghit, I., Radu, I.T., Opescu, E., 1990, pag.74)  pe 

baza a cât mai multor simțuri, detectarea și extragerea informației noi prin efort propriu, toate 

acestea contribuind la dezvoltarea gândirii cauzale și a spiritului de observație, la formarea 

unor deprinderi de investigare a realității. 

Colțul naturii vii, prin specificul său, oferă copiilor prețioase informații în legătură c u 

materialul biologic, aflat la îndemână, fiind îngrijit și supus investigațiilor acestora.  

Sectorul animal poate să cuprindă acvarii, terarii, insectare, colivii, cuști pentru 

mamifere mici. Acvariul reprezintă un mijloc important care completează eficient metodele și 

mijloacele de reprezentare a naturii în laborator, urmărind evidențierea relațiilor complexe din 

cadrul unui ecosistem acvatic. Acvariul selectionează în mod armomos animale și vegetale 

alese chibzuit în vederea realizării echilibrului biologic și pentru a facilita efectuarea unui 

număr mai mare de observații și activități practice cu elevii.  

În cadrul lucrărilor de amenajare a colțului naturii vii, o atenție specială se poate acorda 

amenajării terariilor necesare studierii insectelor, amfibienilor și chiar a reptilelor.  

Terariul (lat. terra, pământ) este un fel de acvariu uscat sau umed, în care se află pământ 

cu plante ornamentale sau animale exotice, în special insecte, reptile, amfibieni. Unele din ele se află 

în încăperi cu lumină artificială, umiditate controlată și aer condiționat. Ele caută să creeze un 

microclimat asemător climei de unde provine planta sau animalul. 

Terariile pot fi umede sau uscate, în funcție de caracteristicile de viață ale speciilor 

cărora le sunt destinate. De regulă, în terariile uscate, pot fi crescute șopârle sau broaște 

țestoase de uscat, iar în terariile umede (acvaterarii) – broaște și broaște țestoase de apă. Pentru 

https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acvariu
https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_plante_ornamentale
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a le menține condițiile corespunzătoare dezvoltării, educatoarea va urmări ca animalele să fie 

corect hrănite și îngrijite.  

În cadrul experimentului demonstrativ “Hibernarea” se recurge la utilizarea terariului și a 

altor materiale necesare demonstrării faptului că iarna, când condițiile de vreme devin neprielnice, în 

special prin scăderea temperaturii și lipsa hranei, multe insecte și animale hibernează, adică duc o 

viață lentă, încetinită, ascunse în diverse adăposturi. În acest fel este demonstrată hibernarea ca efect 

al variațiilor factorilor de mediu asupra viețuitoarelor. 

Materiale necesare:  

Terariul, pământ bine afânat, un mic ”Hotel pentru insecte” (din lemn, bețe, paie etc.),  

buburuze, apa, vas, cuburi de gheață, plasa de sârmă (capac) pentru acoperirea terariului. 

Mod de lucru:  

1. Se pune pământ bine afânat în grosime de 25 cm pe jumătatea din baza terariului, în 

cealaltă jumatate plasându-se vasul cu apă; 

2. Se introduc buburuze  în terariu, după care se acoperă terariu; 

3. Se lasă la temperatura camerei și se observă comportamentul buburuzelor (câteva ore); 

4. Se mută terariul într-o încăpere răcoroasă și se adaugă câteva cuburi de gheață în vasul cu 

apă cât mai rece (se poate efectua a doua zi); 

5. Se readuce terariul în camera încălzită și se urmărește comportamentul buburuzelor. 

În urma observațiilor efectuate, copiii vor constata că în condiții de temperatură scăzută, 

buburuzele se ascunzând la căldură în pământ sau în ”hotelul pentru insecte” din terariu și intră în 

hibernare. În momentul în care terariul se încălzește, buburuzele ies din hibernare. 

Activitatea preșcolarilor la Colțul viu contribuie în cel mai înalt grad la formarea 

deprinderilor de studiere a naturii, a fenomenelor ce se petrec în mediul natural, de cultivare a 

plantelor și de dezvoltarea a unor importante trăsături intelectuale și morale: imaginație, 

sensibilitate, dragoste de munca și de natură, simțul frumosului, perseverența.  
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10 SCHIMBĂRI PE CARE PROFESORII LE POT FACE LA CLASĂ PENTRU A FACILITA 

INCLUZIUNEA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI 

 

                                     RAMONA GĂINĂ – profesor consilier şcolar C.J.R.A.E. Vrancea 

 

Pentru ca toți elevii să poată avea acces la experiența învățării, profesorii trebuie să fie pregătiți 

pentru DIFERENȚELE existente în ceea ce privește abilitățile elevilor și modul lor de învățare. În acest 

sens, există o tehnică numită ”diferențierea”. Diferențierea presupune schimbări. Schimbările pot avea 

loc sub numeroase și diferite forme în clasă, în funcție de nevoile elevilor, nivelul de cunoștințe al 

profesorului și de sprijinul venit din partea personalului de sprijin sau al părinților. Mare sau mică, orice 

schimbare poate face diferența în felul în care copiii cu nevoi educaționale speciale/dizabilități sunt 

incluși.  

Iată 10 schimbări usoare pe care le puteți face pentru a facilita incluziunea:  

1.TIMPUL   

Schimbați momentul zilei la care era planificată o anumită activitate, durata acesteia sau frecvența. 

Observați efectele.  

2.SPAȚIUL   

Schimbați aranjamentul în clasă, aprindeți/stingeți luminile, închideți/deschideți ușa sau geamurile. 

Schimbați spațiul de lucru sau chiar încăperea pentru anumite activități (mergeți în bibliotecă sau chiar 

afară). Observați efectele.  

3.METODA   

Schimbați modul de predare. Folosiți grafice, muzică, cărți, materiale video, postere. Stați în fața sau în 

spatele clasei. Lăsații pe elevi să stea în bănci, pe bănci sau pe jos (în funcție de amenajare) la anumite 

activități. Observați efectele.  

4.MATERIALE   

Puneți-i pe elevi să-și creeze propriile materiale folosind creioane, markere, acuarele, plastelină, laptop-

uri sau tablete, stickere etc. Observați efectele.  

5.TEMA   

Schimbați tema care trebuie realizată în scris, în realizarea acesteia în desen, arte plasice, muzică sau 

teatru. Puneți-i să-și creeze postere/planșe sau prezentări power point. Observați efectele.  

6.CANTITATEA   

Schimbați numărul de întrebări, lungimea temei, cantitatea temei. Observați efectele.  

7.GRUPĂRILE   

Schimbați modul în care elevii își desfășoară activitatea în timpul lecției. Pot lucra pe perechi, în grupuri 

sau independent. Poate elevul CES să lucreze în grup, în pereche cu un alt elev sau cu profesorul de 

sprijin/părintele? Observați efectele.  

8.NOTAREA 

Schimbați temporar sau nu modalitatea de notare în raport cu așteptările dvs. Ridicați cu un nivel nota 

sau scădeți-o în funcție de abilitățile elevilor/elevului. Observați efectele.  

9.PROFESORUL 

Da! Schimbati profesorul! Solicitați sprijinul unui psihopedagog să predea o anumită lecție, unui 

profesor de sprijin, directorului, părintelui sau chiar unui elev. Observați efectele.  
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10.RESURSE 

Schimbați resursele utilizate pentru activitățile la clasă. Căutați noi manuale auxiliare, website-uri, 

comunități de profesori și experți online care dau exemple de materiale. Orice idee mică poate genera o 

schimbare mare. Solicitați sprijinul părinților. Observați efectele. 

Prin colaborare şi efort bine direcţionat, toţi elevii pot participa activ la clasă. 

1.Promovează socializarea - Identifică cât mai multe ocazii să aşezi împreună (în bancă, în grupuri) 

elevi tipici cu elevi cu dizabilităţi.  

2.Fă cunoscute planurile lecţiilor - Nu eşti singur! Atunci când faci cunoscute planurile lecţiilor, 

profesorul de sprijin poate modifica conţinutul pentru a corespunde nevoilor elevului cu dizabilităţi.  

3.Vorbeşte direct cu elevii - Rezistă tentaţiei de a vorbi cu elevul cu dizabilităţi prin intermediul 

profesorului de sprijin sau al părintelui însoţitor. Transmite direct elevului laudele, explicaţiile şi 

întrebările, chair dacă aparent nu primiţi un feed-back clar.  

4.Variază metodele de predare  - Creează o experienţă activă de învăţare pentru TOŢI elevii. 

Organizează grupuri colaborative de învăţare şi încurajează parteneriatul la teme şi proiecte. Foloseşte 

mai multe materiale resursă aplicând modele de lucru în grup sau bazate pe experimente. Permite 

elevilor să-şi demonstreze cunoştinţele într-o varietate de moduri.  

5.Cunoaşte-ţi elevii - Salută elevii când intră în clasă, cât mai mult posibil individual. Salutul individual 

le oferă abilităţi sociale şi de comunicare şi îi pune în situaţia de a intra într-un „contract formal” de 

comunicare. Întreabă elevii despre activităţi generale de acasă, despre animalele lor sau despre viaţa lor 

socială.  

6.Pune întrebări de conţinut zilnic  - Atunci când elevii răspund la întrebări de conţinut, ei pun în 

practică abilităţi de socializare şi comunicare, învăţând totodată conţinutul spontan.Evaluarea ta 

informală, precum şi observaţiile rezultate din acest mecanism pot fi extrem de utile pentru adaptarea 

curriculumului elevului cu dizabilităţi.  

7.Stabileşte zilnic obiective de învăţare  - Lucrează cu profesorul de sprijin şi alte persoane resursă 

(psiholog, psihopedagog, părinte) pentru a clarifica obiectivele de învăţare. Verifică dacă elevul cu 

dizabilităţi lucrează în direcţia obiectivelor stabilite. Evaluează cunoţtinţele elevului cu dizabilităţi 

obiectiv, indiferent de nivelul abilităţilor sale.  

8.Aşteaptă-te la succes  - Trebuie să ai aşteptări ca TOŢI elevii să înveţe şi să participe la clasă. 

Transmite clar ce aşteptări ai elevilor. Ajustează solicitările sau temele pentru a se plia pe abilităţile 

elevilor.  

9.Vorbeşte despre ideile şi sentimentele tale - Exprimă-ţi temerile şi opiniile. Reformulează îngrijorări 

de genul: „Nu cred că locul acestui elev este în şcoala asta”, astfel: „Cum îi pot preda eficient acestui 

elev lecţia de adunare?”  

10.Tratează elevii în mod egal  - Evită promovarea stereotipurilor şi a prejudecăţilor în rândul elevilor. 

Fii liantul dintre ei, explică lucrurile ce li se pot părea diferite, încurajează colaborarea şi recompensează 

atitudinile pozitive faţă de elevii vulnerabili. 
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DESCÂNTECUL DE DEOCHI 

 

         Prof. Popescu Diana Filofteia                                    

        Liceul Tehnologic „Căpitan N. Pleșoianu” Rm. Vâlcea 

  

 Descântecul este o specie a literaturii populare ritmate conținând formule magice, spuse în 

șoaptă, care acompaniate de practici corespunzătoare, serveau ca auxiliar al medicinii primitive. 

Descântecele sunt o formă încă vie de folclor: mulți sunt cei care au apelat la acest descântec în cazul 

unor dureri de cap sau stări de slabiciune aparute din senin și practicate, de obicei, de persoane în 

vârstă, poate chiar membri ai familiei. 

            Deochiul este acțiunea prin care se influențează negativ și se vatămă un om, un animal sau o 

plantă cu privirea, folosită cu voie sau involuntar, fără răutate, din plăcerea de a admira sau lăuda. 

            Deochiul este așadar o uitătură sau o vorbă care vatămă un om, un copil sau animal. 

Posesorul unor astfel de capacități se folosește de puterea gândului său, transmițând energii în ochii 

persoanei deocheate, modificând în rău starea spiritului atacat, sănătatea și comportamentul 

persoanei respective.  

  Se spune că cel care deoache are o privire pătrunzătoare și plină de ură, iar copiii mai slabi de 

înger care sunt înconjurați de o aură energetică firava sunt afectati de cea a celui cu energie negativă, 

cel deocheat având dureri de cap și stare generală de rău. Cei cu tenul închis la culoare nu pot fi 

deocheați ușor, iar cei care deoache au ochii verzi sau albastri. Aceștia din urmă sunt, în general, 

născuți cu această “abilitate” și dacă știu că pot deochea trebuie să scuipe de trei ori spre cel/cea de 

care se miră.  

            În  folclorul românesc, cărbunele este un element des folosit în descântat. El este utilizat atât 

pentru calitățile lui terapeutice cât și pentru cele magice, leac universal de deochi.   

            Există mai multe variante împotriva deochiului, ce diferă mult de la o batrână la alta pentru 

că descântecul se transmite din mamă în fiică și păstrat secret tocmai pentru a nu i se pierde puterea 

benefică. Versurile de mai jos sunt crâmpeie din mai multe variante culese de la batrânele satului: 

„Fugi deochi/ Dintre ochi,/ Fugi să nu mai vii/ Și te du pe răgălii!/ Și de-oi fi de-o fată nemăritată/ Să 

stea tot neluată;/ Și de-oi fi de un băiat/ Să rămâie neînsurat!/ Și de-oi fi de un moșneag/ Să rămâie 

cel beteag!/ Și de-oi fi de o bătrână/ Tot beteagă să rămână!/ Fugi deochi/ Dintre ochi/ Și îl lasă pe 

copil,/ Curat și luminat/ Și de ochii ce-au privit/ Să rămână mai ferit!/ Fugi deochi/ Dintre ochi!/ Și 

deochiul l-am gonit/ Ca să doarmă pruncul liniștit! 

           Descântătoarea ia mai întâi nouă cărbuni aprinși și-i aruncă într-un vas cu apă ne-ncepută; 

după aceea, ia nouă bucățele de fier  sau trei frigări, le leagă pe toate la un loc cu o brățară de coasă, 

le pune la încălzit și apoi, scoțându-le din foc și începând a descânta cu dânsele apa din vasul în care 

s-au aruncat mai înainte cei nouă cărbuni aprinși, zice asupra persoanei deocheate, de trei ori: „Sub o 

salcie răsădită,/ Șade-o fată despletită,/ Cu un ochi de apă/ Și unul de foc./ Și cum l-a cuprins,/ Pe loc 

l-a și stins./ Așa să se stingă/ Și să mi se ducă/ Deochiul de la ….,/ Deochiul de om negru,/ Ponegru,/ 

Deochiul de femeie neagră,/ Poneagră/ Deochiul de fată neagră,/ Poneagră,/ Deochi de câmp 

veștejit,/ Deochi de vânt rău cumplit,/ Deochi de multe și mărunte:/ De strigare,/ Restrigare/ Și 

căscare,/ De râhnă/ Și neodihnă./ Pasăre albă,/ Cu dalbă!/ Pici de ici, pici de colea,/ Pici de la nepoata 

mea./ Pici deochi/ Dintre ochi!/ Să nu ramâie rău/ În trupul său./ Cât un fir de mac,/ În patru 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN  ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

 

378 

 

despicat,/ În drum aruncat,/ Să pice,/ Să răspice,/ Ca roua de soare,/ Ca stupitu-n cărare,/ Ca spuma 

de mare,/ …. să saie,/ Să răsaie,/ Curată,/ Luminată,/ Ca Dumnezeu, când a făcut-o,/ Ca maica-sa 

când o născut-o,/ Ca argintul strecurat,/ Ca aurul cel curat,/ Ca soarele pe senin,/În veci, amin!/ De la 

mine descântecul,/ De la Maica Domnului leacul!” 

              O altă variantă este următoarea: „Fugi, deochi, dintre ochi,/ Fugi, deochetură,/ Că te-ajunge 

vânt din gură./ Fugi deochiat,/ Că te-ajunge vânt turbat./ Fugi, deochi, dintre ochi,/ Că te-ajunge 

soarele,/ Și-ți taie picioarele,/ Fugi, deochi, din fața obrazului,/ Din zgârciul nasului,/ Din grumazii 

gâtului,/ Din creierii capului,/ Din splină, din inimă,/ Și să ieși și să te duci,/ Că eu cu gura te-am 

descântat,/ Cu mâna te-am luat,/ Și-n vânt te-am aruncat,/ Să rămâie …/ Curat, luminat,/ Ca floarea 

câmpului,/ Ca roua dimineții.” 

            O altă variantă: „Sting toate strigările,/ Toate pociturile,/ Cum se sting tăciunii,/ Să se stingă 

deochiul,/ Toate căscăturile,/ Toate uităturile,/ Sting ochii cei răi din cale/ Și gurile cele rele./Să n-

aibă la ce se uita,/ Să n-aibă la ce striga,/ Să treacă de grija lui…. Sau „ Fugi  ochi de deochi,/ Ieși și 

fugi din calea lui…/ Pe pământ pustiu/ Unde vântul nu bate,/ Unde câinii nu latră/ Și cocoșii nu 

cântă,/ Amin!”           Din punct de vedere medical aceasta este o boală și se numește demonofobie 

sau frica de spirite. Oamenii atinși de această boală reușesc să-și autosugestioneze diferite stări pe 

care ajung în cele din urmă să le trăiască cu adevărat. 

            Biserica susține faptul că trebuie să fim conștienți că există cele doua realități: Dumnezeu și 

satana, care întinde fel de fel de curse omenirii pentru a prinde pe cât mai mulți. Întinde multe 

momeli printre care momeala aceasta a ocultismului, vrajitoriei, despre care se crede că ar fi 

binefacatoare, dar în realitate nu e. 

         În timpul descântecului se apelează la numele unor sfinți și Maica Domnului, însă biserica nu 

este de acord cu aceste descântece, mai ales din cauză că se folosesc formule de întoarcere a răului 

asupra persoanei ce a deocheat. 

          În caz de deochi, se poate solicita preotului să citească din Molitfelnic-rugăciunea pentru 

dureri de cap (deochi). 
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Influenta pandemiei in cresterea fenomenului de cyberbullying 

Viziune Franta si Romania 

Prof. Monika Chisacof 

Scoala Gimnaziala Baia Sprie 

 

Incurajand adolescentii sa fie si mai prezenti pe retelele de socializare fara sa fie sub supravegherea 

adultilor, starea de izolare din primavara trecuta a accelerat fenomenul de cyberbullying, care a fost 

confirmat printr-o crestere semnificativa a cazurilor raportate in Septembrie. 

Hartuirea online ia amploare de mai multi ani. In mod sistematic, elevii creeaza un grup al clasei pe 

Whatsapp, Facebook sau snapchat, in care mesaje, dar si insulte sau zvonuri neadevarate sunt 

raspandite printr-un click in toata clasa.  

Conform unui sondaj realizat de ONU in 2019 printre adolescenti din 30 de tari, un tanar din trei 

declara ca a fost victima a hartuirii on line, iar un tanar din cinci declara ca a lipsit de la scoala din 

cauza acestui fenomen. 

DE la terminarea izolarii la domiciliu, Justine Atlan observa ca « tendintele observate in timpul 

perioadei de izolare la domiciliu se confirma cu o crestere continua a solicitarilor legate de hartuire 

on line ». 

Tensiuni care isi gasesc ecou pe retelele de socializare. 

« Perioada dificila pe care o traversam genereaza din ce in ce mai multe tensiuni care se repercuteaza 

si pe retelele de socializare. Izolarea la domiciliu a schimbat de o maniera durabila practicile noastre, 

integrand si mai mult partea de digitalizare in vietile noastre » declara in continuare responsabila e-

Enfance.  

« Constatam ca utlizarea exclusiva a retelelor de socilaizare de catre tineri pe perioada de izolare la 

domiciliu a generat obiceiuri care s-au inradacinat si care continua, din pacate », adauga Justine 

Altan, subliniind in mod special « riscurile importante pentru adolescentii care fac primii pasi in 

sfera digitala singuri pe smartphone » 

Pentru a reduce fenomenul, un raport din parlamentul Frantei publicat la mijlocul lunii Octombrie, 

sugereaza ca parintii sa fie instruiti cu bune practici in sfera digitala. Conform acestui raport cerut de 

fostul prim-mininstru Edouard Philippe deputatului MODEM al judetului Finistere Erwan Balanant, 

elevii din clasele a 9-a sunt cei mai expusi cyberbullying-ului din cauza nivelul de echipament 

tehnologic de care dispun elevii din aceasta categorie de varsta. 

Astfel, jumatate dintre ei (53%) trimit mai mult de 100SMS-uri pe zi, dintre care un sfert peste 

200SMS-uri. Iar 32% declara ca petrec peste 3ore pe internet. Raportul subliniaza ca tinerii sunt 

incredintati cu suporturi digitale de catre parinti la varste din ce in ce mai mici. In 2013, 12,1 % 

dintre elevi aveau primul telefon mobil la varsta de 10 ani, comparativ cu 15,9 % in 2016. Erau  

31,6 % care au avut primul telefon mobil la 11 ani in 2013, comparativ cu 38,2 % in 2016. 
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Ministerul Educației din Romania a pus în dezbatere publică proiectul privind aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii anti-bullying. Potrivit proiectului, există șase tipuri de bullying în 

școli: bullying elev – profesor, bullying profesor – elev, bullying părinte – elev, în spațiul școlii, 

bullying părinte – profesor, în spațiul școlii și bullying profesor – părinte, în spațiul școlii. În proiect 

sunt propuse și tipurile de intervenție, precum și etapele de intervenție în cazul bullyingului. 

• Potrivit proiectului, nivelurile la care se realizează intervenția pentru prevenirea și 

combaterea bullyingului sunt: unitatea de învățământ, inspectoratul școlar, centrul de 

resurse şi de asistenţă educaţională-CJRAE/CMBRAE, casa corpului didactic- CCD, și 

Ministerul Educației și Cercetării. 

• Proiectul mai prevede: Sesizarea situațiilor de bullying la nivelul unității de 

învățământ se face de către conducerea unității de învățământ, cadre didactice, consilier 

școlar, linia europeană de asistență pentru copii 116 111, alte entități cu responsabilități în 

domeniu. 

Tipurile de acțiuni din categoria bullyingului, manifestate în mediul școlar, conform proiectului: 

Bullying elev – elev; 

Bullying elev – profesor; 

Bullying profesor – elev; 

Bullying părinte – elev, în spațiul școlii; 

Bullying părinte – profesor, în spațiul șclii; 

Bullying profesor – părinte, în spațiul școlii 

 

Intervenție specifică la nivel de caz – victimă, agresor, martor 

• Identificarea timpurie a elevilor cu potențial violent și a cauzelor care pot determina 

manifestări de tip bullying a acestora ; 

• Valorificarea intereselor, aptitudinilor și capacității elevilor prin diferite activitati scolare 

si extrascolare pentru a preveni manifestari problematice/de tip bullying; 

• Implicarea Consiliului Național al Elevilor în proiectarea și derularea activităților de 

prevenire și reducere a manifestărilor de tip bullying; 
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Avantajele utilizării TIC în procesul educaţional al copiilor cu CES 

Prof. înv. primar Trofin Maria- Laura 

                                            Liceul,,Vasile Conta”Târgu Neamț 

 

"Depinde de fiecare dintre noi să creăm o lume mai bună pentru copiii noştri." 

Dr. Benjamin Spock 

 

Introducerea calculatorului în procesul didactic şi învăţarea asistată de calculator prefigurează 

doar schimbări calitative în tehnologia didactică, domeniu care asigură scurtarea timpului de 

evaluare obiectivă a calităţilor mijloacelor de învăţământ şi a metodelor,reţinând pe cele care se 

impun valoric:individualizarea activităţilor de învăţare. 

Tehnologia informaţiei şi comunicării este tot mai mult folosită în scop educaţional prin 

mijloace de prezentare, stocare şi procesare a informaţiei. Această tehnologie este deosebit de 

valoroasă în procesul de învăţare a copiilor şi în mod deosebit a celor cu cerinţe educaţionale 

speciale (CES). De aceea, folosirea TIC este de mare importanţă pentru aceşti copii, reuşind ca prin 

folosirea unei taste să indice o alegere, să exprime dorinţe, necesităţi. 

Folosirea TIC nu este un scop în sine, ci şi un mijloc de a rezolva anumite cerinţe prin care elevii 

reuşesc să exploreze idei, să dobândească anumite abilităţi, procesul de învăţare devenind din ce în 

ce mai personalizat, individualizat şi eficient. Se remarcă o serie de avantaje ale utilizării TIC în 

procesul educaţional al copiilor cu cerinţe educaţionale speciale: 

• Promovarea accesului fizic al persoanelor cu dizabilităţi 

TIC poate acţiona pentru a transforma cea mai mică mişcare într-un răspuns la unele solicitări 

de învăţare, oferă un acces real la o calitate mult îmbunătăţită a vieţii persoanelor cu dizabilităţi. 

• Creşterea motivaţiei 

TIC influenţează motivaţia unui copil şi abilitatea acestuia de a pune în practică cunoştinţele 

însuşite, până la formarea şi consolidarea unor deprinderi, abilităţi de lucru. 

• Facilitarea colaborării şi lucrului în echipă 

TIC poate încuraja şi dezvolta colaborarea în clasă, multe programe fiind folosite pentru a 

stimula elevii să lucreze în echipă. Munca în echipă poate fi o bună strategie pentru integrarea 

copiilor cu CES, deseori interacţiunile cu aceştia fiind evitate de colegi. 

• Planificarea şi organizarea ideilor 

Elevii pot folosi diferite programe informatice, nu numai pentru a înregistra o experienţă, ci şi 

pentru a organiza ideile şi activităţile înainte de a le efectua. Prin programe adecvate se utilizează 

imagini audio-video ca material demonstrativ pentru predarea unor teme de matematica (de exemplu 
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figuri plane, la geometrie), pentru limba română sunt utilizate programe a căror derulare ajută elevii 

să-şi formeze deprinderi de citire şi scriere, de vorbire corectă, fluentă şi ritmică. 

Elevii cu dificultăţi profunde de învăţare reuşesc să înveţe că prin acţionarea unei taste pot să 

controleze o anumită secţiune a ecranului, astfel înţelegând noţiunea de cauză şi efect, devin 

conştienţi de posibilitatea de a interveni, schimba mediul în care trăiesc. De exemplu, unul dintre 

cele mai eficiente moduri de a folosi tehnologia informatică se referă la dezvoltarea mobilităţii 

independente (persoanele cu dizabilităţi motorii învaţă să folosească scaunul automat cu rotile 

descoperind autonomia personală de mişcare). Folosirea TIC permite copiilor să devină din spectator 

(în cazul folosirii calculatorului pentru stimulare senzorială), participant (în cazul interacţiunii cu 

mediul de învăţare), iar apoi creator (în cazul modificării mediului conform dorinţelor, intereselor). 

Cercetările realizate în ultimii  ani în diferite ţări la nivel global au arătat că utilizarea 

tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare măsură la 

îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. Însă, cu toate acestea, multe cadre didactice, fie că preferă 

metodele clasice de predare, fie dintr-o reticenţă şi indiferenţă generală faţă de noile tehnologii, 

resping dinamicizarea orelor şi stimularea elevului cu ajutorul calculatorului, internetului şi tuturor 

celorlalte instrumente asociate. 

 Datorită tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor s-au deschis noi domenii, nebănuite 

anterior si le-a revoluţionat pe cele vechi. Printre acestea numărându-se şi educaţia, care a atins 

standarde noi şi are o evoluţie uimitoare. 
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Abordarea la clasă a textelor epice 

 

Prof. înv. primar Iuhas Cecilia-Georgeta 

Școala Gimnazială Nr. 3 Chiribiș ,jud. Bihor 

 

Şcoala trezeşte în elev interesul pentru cunoaştere, iar cunoaşterea se realizeazã prin lectura 

cãrţilor. Învăţătorul are de luptat cu interesul redus faţã de lecturã, aflatã în concurenţã cu mass – media 

şi Internetul. Informaţia este mai rapidã prin televiziune sau prin calculator, iar citirea cãrţilor pare ceva 

învechit. Fãrã a minimaliza importanţa mijloacelor moderne de informare, învăţătorul are datoria de 

a apropia elevii de carte de la vârstele mici, dar nu obligându-i sã citeascã, ci trezindu-le interesul 

pentru aceastã activitate intelectualã. 

În textele care aparţin genului epic, scriitorul redã comportamentele, sentimentele, caracterele 

personajelor prin intermediul povestirii. Întâmplãrile prezentate se desfãşoarã, de obicei, înainte de 

apariţia operei literare. Aceste întâmplãri se desfãşoarã pe o perioadã îndelungatã de timp sau într-un 

timp foarte scurt; în aceste opere, timpul nu este limitat. 

Abordarea acestor texte la clasele a III-a şi a IV-a presupune o metodologie specificã, 

determinatã de caracteristicile textului şi de experienţa elevilor în studierea textelor literare. 

Voi aborda, în continuare, procedeul prezentãrii şi comentãrii etapelor/paşilor parcurse/ parcurşi în 

desfãşurarea lecţiilor de limba şi literatura românã în ceea ce priveşte textul epic. 

 

Pasul 1 – Integrarea lecţiei în sistemul de lecţii din unitatea de învãţare 

În acest moment învăţătorul descoperã împreunã cu elevii elementele comune ale lecţiei şi a altor 

lecţii din unitatea de învãţare pe care o parcurg. De asemenea, evidenţiazã textele literare epice 

studiate care au aceeaşi temã sau sunt scrise de acelaşi scriitor. 

Pasul 2 – Trezirea interesului elevilor pentru textul citit 

Întrucât urmeazã citirea individualã a textului, este necesar ca elevii sã fie motivaţi pentru 

parcurgerea textului. Aici învăţătorul le prezintã aspectele cele mai atractive ale textului, care mãresc 

curiozitatea de cunoaştere a întregului conţinut. 

Pasul 3 – Citirea textului de cãtre elevi 

Rãmânem consecvenţi acestui moment (prima citire o realizeazã elevul) deoarece urmãrim 

apropierea elevului de textul literar cu forţe proprii, transformarea lui din ascultãtor de lecturã în cititor 

de lecturã. 

Pasul 4 – Întrebãri în legãturã cu textul 

Pentru a verifica în ce mãsurã elevii citesc conştient,învăţătorul le adreseazã 2-4 întrebãri 

referitoare la acţiunea textului, la personaje etc. Dacã se constatã cã mai mulţi elevi nu stãpânesc 

conţinutul textului, învăţătorul aduce explicaţii suplimentare, dupã care elevii vor reciti textul.   

                        Pasul 5 – Citirea în lanţ a textului 

Elevii trec de la citirea unei propoziţii, ca în clasele anterioare, la citirea unor porţiuni mai mari 

din text. De asemenea, în aceste clase urmãrim conştientizarea unor acţiuni importante în lucrul cu textul 

literar, împãrţirea textului în fragmente logice şi scoaterea ideilor principale. 

Pentru a sesiza mai bine fragmentele, este nevoie ca elevul sã înţeleagã acţiunea textului, de  
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aceea, în cadrul citirii în lanţ, în clasa a III-a, se explicã şi cuvintele noi şi „expresiile frumoase”. 

Pasul 6 – Explicarea cuvintelor noi şi a expresiilor. Folosirea lor în structuri noi 

Cuvintele noi se explicã pe înţelesul copiilor.„Expresiile frumoase” care, în marea lor 

majoritate sunt figuri de stil, sunt evidenţiate şi li se aduc precizãrile necesare pentru a fi bine înţelese. 

Elevii le folosesc atunci când redacteazã texte scurte sau în compuneri. 

Pasul 7 – Citirea textului pe fragmente logice 

Aceastã etapã are mai multe momente: 

- citirea fragmentului; 

- explicarea cuvintelor şi a expresiilor (pentru clasa a IV-a); 

- folosirea lor în structuri noi (pentru clasa a IV-a); 

- povestirea fragmentului; 

- stabilirea ideii principale pentru fiecare fragment; 

- întocmirea planului de idei al textului; 

- povestirea textului dupã planul de idei 

Pasul 8 – Citirea model a textului de cãtre învăţător 

Aceastã citire se realizeazã de cãtre învăţător sau de un elev care are bine formatã aceastã 

deprindere. Se urmãreşte oferirea unui model de citire expresivã. 

Pasul 9 – Citirea dupã model 

Elevii „interpreteazã” textul literar dupã modelul oferit de învăţător. 

Pasul 10 – Citirea selectivã 

Prin aceastã formã de citire profesorul verificã dacã textul a fost bine înţeles, dacã elevii şi-au 

format o citire conştientã. 

Pasul 11 – Exerciţii de cultivare a limbii române literare 

În funcţie de problemele exprimãrii întâlnite în fiecare clasã de elevi, profesorul organizeazã 

exerciţii care sã ducã la realizarea obiectivelor propuse în acest sens. 

Dacã analizãm cu atenţie cele prezentate mai sus, constatãm cã, din cei 11 paşi propuşi pentru 

citirea textului narativ, în 5 dintre aceştia elevii exerseazã actul citirii, ceea ce înseamnã cã, în fiecare 

lecţie, pot fi antrenaţi în acest exerciţiu circa 20 de elevi. 
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Tradiții și obiceiuri de iarnă în Bucovina 

prof. înv. primar Chidon-Frunză Mirela 

Școala Gimnazială ”Bogdan Vodă” Rădăuți 

  

În Bucovina iarna este de basm iar sărbătorile au un farmec aparte. Datinile s-au conservat în 

timp, astfel că peste acest ținut binecuvântat generațiile își întind mâinile cu  aceeași emoție, căldură 

și dragoste. 

Sărbătorile de iarnă sosesc odată cu Sfântul Nicolae, cel care aduce bucurie în sufletele 

tuturor, fiind primit cu nerăbdare în noaptea de 5 spre 6 decembrie. Copiii își curăță ghetuțele din 

vreme și le așază în apropierea ușii de la intrare, așteptând să fie umplute cu daruri. Fetele care 

visează la măritiș speră că dorința le va fi împlinită. Copiii nescultători primesc nuielușe de alun 

pentru îndreptarea pe drumul cel bun. Reprezentat pe un cal alb, moșul blând, înțelept și mărinimos, 

vestește sosirea iernii, aducând zăpada.  

Sacrificarea porcului de Ignat constituie motiv de bucurie pentru copiii care primesc, după 

pârlirea animalului, urechile, coada acestuia și bucăți de șoric, adevărate delicatese. Adulții au parte 

de pomana porcului. Tradiția spune că oamenii miloși nu trebuie să asiste la sacrificare deoarece 

porcul moare greu iar carnea nu mai este bună. Astăzi, semnificația sacrificării porcului - sărbătoare 

a unei divinități solare și vegetale -  este mai puțin cunoscută,  numele și data de celebrare  

asociindu-se cu sfântul Ignatie Teofanul.   

 Ajunul Crăciunului precede data Nașterii Mântuitorului. Gospodarii fac curățenie în case și se 

pregătesc pentru cei care le vor trece pragul, punînd tot ce au mai bun la vedere. În dimineața 

Ajunului aceștia aduc surcele mărunte pe care le împart membrilor familiilor lor  adresându-le urări 

de belșug și sănătate. Femeile aruncă semințe spre răsărit ca păsările să nu atace culturile de 

primăvară. Bărbații ating cu mâna toate obiectele cu care lucrează pământul, își iau înapoi obiectele 

împrumutate – atelaje, unelte - pentru ca să aibă noroc în noul an. În livezi ei amenință cu toporul 

copacii care nu rodeau ca și cum ar vrea să îi taie, în timp ce femeile îi imploră să nu facă asta, 

atingând tulpinile cu mâinile pline de aluat pentru ca  recolta anului care vine să fie mai bună. ” Cum 

sunt mâinile mele pline de aluat, așa să fie pomii încărcați cu rod tot anul”. Masa de Crăciun, 

odinioară compusă din 12 feluri de mîncare este așezată pe fața de masă cea mai frunoasă și mai 

curată. În cele patru colțuri ale mesei erau așezați patru colaci semnificând soarele și fața lui Hristos 

dar și cele patru puncte cardinale, iar în mijloc o stică de vin roșu, semn că Iisus veghează toate 

colțurile Pământului. Din meniu nu lipseau ”pelincile lui Iisus”. Usturoiul era pus pe masă la colțuri. 

Deasupra mesei era așezată o coasă iar dedesubt toporul. Acesta din urmă semnifica transferarea 

sănătății și durității către om. Cei prezenți se așezau la masă doar după ce primeau preotul cu icoana, 

se rostea troparul Nașterii, casa, familia și masa erau binecuvântate. Preotul era apoi  poftit să ia loc 

pe pat ori pe laiță ca să ”stea cloștile în primăvară și să vină pețitori la fete”. Pomul de Crăciun – 

simbol al trăiniciei – este împodobit de toată familia spre bucuria celor mici. În Bucovina - ținut 
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multicultural cu influență germană - la pregătirea pomului sunt folosite beteala, globurile, cadourile, 

luminile după model nemțesc.  În Ajunul Crăciunului, dimineața colindă copiii mici, la prânz cei mai 

mari iar seara tinerii și apoi gospodarii, care primesc dulciuri, fructe ,bani și sunt poftiți în casă. 

 Crăciunul – sărbătoare păstrată bine în Bucovina – este marcat de colinde religioase, pentru 

gospodari ori fete, acompaniate sau nu de instrumente. Conform obiceiului, colindătorii porneau de 

la primărie de unde obțineau autorizația, treceau pe la casa preotului, a învățătorului, până la cea a 

ultimului localnic. Colindele aveau ca teme vânatul legendar - cerbul, blestemul matern, steaua - 

stelarii sau vescarii amintind de cei trei crai Gașpar, Baltazar și Melchior. Obiceiul a fost preluat de 

populația de copii mai săraci de la sate iar ulterior de copiii de etnie romă. Adevărate urări de bine și 

sănătate, colindele au menirea de a alunga diavolul, așa încât a ține poarta închisă în seara de Crăciun 

este, pe bună dreptate, un păcat. Gospodarii care fac turte le păstrează până primăvara și le pun pe 

coarnele vitelor când merg la arat.  

 

 De Anul Nou copiii umblă cu plugușorul mic, clopote, tălăngi, bice, harapnice cu lână și 

ciucuri. Buhaiul, confecționat dintr-o putinică, are părul de cal udat cu borș pentru ca sunetele să fie 

autentice. Copiii cei mici merg de dimineață, urmează tinerii, în vreme ce gospodarii pornesc plugul 

cel mare seara târziu, cand ceilalți s-au retras deja. Capra, cerbul, ursul, calul, păunul, struțul, găina, 

turca, anul nou și anul vechi, babele, dame, miri și mirese, moții, țiganii, mocănașii, dracii, turcii, 

cazacii, harapii, împărații, bunghierii, generalii, pandurii, doctorii, boierii, negustorii și alții, cu toții 

ne încălzesc sufletul. Spre exemplu,  bunghierii numiți astfel datorită nasturilor metalici cusuți pe 

curele (bunghi) - numărul acestora putând ajunge până la 300 - reprezintă un obicei unic în țară, 

costumația amintind de uniformele militare ale generalilor austrieci.  Personajele joacă în cerc și sunt 

acompaniate de instrumente de suflat și tobe. În unele zone (Câmpulung, Bosanci, Liteni, Arbore, 

Șcheia ș.a.) apar ”frumoșii” având costumații de împărat, jandarm, general ș.a. ”Urâții”, căci există și 

aceștia sunt de fapt măști sociale, cu caracter etnic, profesional menite să creeze bună dispoziție. 

 Capra este considerată un personaj mito-zoomorf, semnificând fertilitatea telurică. Ea are 

capul sculptat în lemn cu maxilarul inferior mobil. Tras de o sfoară acesta produce sunetul specific 
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de clămpănit. Jocul caprei/ caprelor în număr de 6-8, se desfășoară pe fond muzical, însoțit de 

strigături vesele. Momentul se remarcă prin energia degajată și costumele colorate, bogat 

ornamentate. Momentul când capra se îmbolnăvește și cade la pământ creează suspans în rândul 

audienței dar spre bucuria generală aceasta își revine și veselia cuprinde din nou pe cei prezenți. 

 

 Cerbul, întâlnit în satul Corlata cu un fastuos alai, este cea mai veche formă de colind din 

Bucovina. Jocul cerbului este asemănător celui al caprei, plin de vioiciune, realizat alături de babe, 

moșnegi, muzicieni și dansatori în costume populare. 

 Ursul – reprezentat încă din palelolitic – constituie expresia forței, vitalității și dibăciei. Bogat 

ornamentat cu accesorii din mărgele și lână el se învârte în cerc, într-un ritual aparte. Capul 

animalului și momentul morții acestuia par să constituie elementele de atracție maximă. În zona 

Humorului este păstrat obiceiul ursului de paie, formă primitivă de reprezentare a animalului. Jocul 

ursului pe ritmul tobei condus de ursari frumoși îmbrăcați colorat este considerat cel mai spectaculos 

dintre jocurile cu măști.  

 Calul - simbol al vieții tumultoase și al morții - semnifică protecția gospodăriilor. El are capul 

sculptat în lemn, coama din păr de cal, o pânza de diferite culori (albă, roșie, neagră) acoperindu-i 

gâtul. Numeroase ornamentații (mărgele) captează atenția privitorilor. Jocul căiuților este specific 

zonelor Zamostea, Zvorâștea, Dolhești, Hârtop și Fântânele. 

Boboteaza este ziua în care Iisus a fost botezat. Ajunul Bobotezei este zi de post, fetele care 

vor să se mărite ținînd post negru. Preoții umblă cu crucea și cu aghiazmă pe la case, copiii care îi 

însoțesc strigă Chirale(i)sa, obicei considerat a avea efecte magice. Mîncărurile  pregătite cu acest 

prilej includ grâu fiert, prune afumate și fierte, sarmale cu crupe. Preotul rostește troparul botezului, 

primește bani, colac și un fuior de cânepă pe care gospodina îl aranjează pe cruce pentru ca relele să 

se prindă de firele respective. De Bobotează se sfințește apa prin slujba Iordanului, apoi urmează 

Ardeasca – obicei în care tinerii se retrag pe un loc mai înalt, lângă un foc aprins special,  unde joacă 

și cântă iar apoi sar peste foc atunci cînd acesta stă să se stingă. Se spune că obiceiul ajută la 
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curățirea de boli și îndeplinirea tuturor dorințelor. La terminarea slujbei de la biserică oamenii strigă 

Chirale(i)sa iar în drumul lor spre casă aceștia aruncă aghiazma luată cu cofe în fântâni, pentru a 

obține recolte bogate.  
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CREȘTEREA RANDAMENTULUI ȘCOLAR 

 ÎN MEDIUL ONLINE 

 

Prof. înv. primar Valea Anica 

Şc. Gimnazială Iernut, Mureş 

În procesul instructiv-educativ, randamentul şcolar depinde de calitatea factorilor care 

interacţionează: elevii, profesorii, mijloacele materiale, instrumentele de lucru. Motivarea pentru 

învăţare este o componentă importantă a dispoziţiei de muncă a elevului. Succesul unei acţiuni 

depinde de motivarea interioară, de sârguinţă, de conştinciozitate, de capacitatea generală pentru 

învăţare, de aptitudinile personale. Educarea elevului trebuie să vizeze dezvoltarea acestor calităţi 

voliţionale care îl fac sădirijeze în mod conştient activitatea de asimilare a cunoştinţelor. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. O bună 

intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate 

constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul factorilor de 

risc – individuali, familiali, şcolari. Măiestria cadrului didactic și modul în care acesta reușește să își 

organizeze activitatea la clasă, în funcție de nivelul și posibilitățile copiilor, tactul pedagigic și strilul 

de lucru cu fiecare elev în parte, pot conduce la creșterea randamentului școlar. Pentru o mai bună 

intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea competenţelor 

cadrelor didactice de lucru în echipă şi de identificare a 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. Principalii factorii de risc  care pot conduce spre abandon 

școlar sunt grupați în:  factorii psihologici care constau în manifestări agresive, de frustare, de 

instabilitatea afectivă sau comportamentală și factorii sociali . 

Pentru a prevenire abandonului şcolar este nevoie de stabilirea unui program de prevenție cu 

obiectrive clare care să acționeze în acest sens și anume: identificarea elevilor aflaţi în abandon sau 

risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar; 

creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc de 

abandon şcolar. În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine 

organizat. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 

atitudinea lor faţă de şcoală. În cadrul învăţământului primar, cadrul didactic are un rol decisiv în 

formarea conceptului despre şcoală a viitorului şcolar. Comunicarea copilului cu dascălul fiind 

extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală. Un alt element în combaterea 

abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul educativ, fiecare după forţa şi 

posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul școlar fiecare poate 

avea un loc, un rol şi o valoare care îi trebuie dezvoltată și încurajată prin implicarea lui activă la 

diverse activități atât școlare cât și extrașcolare. Bineînțeles că un rol important îl are și dezvoltarea 

unei relații pozitive atât cu elevul cât și cu familia acestuia.  Această presupune o comunoicare 

deschisă și permanentă  cu soluții și sugestii de prevenire a situațiilor de criză și încurajarea 
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acceptării reciproce. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile 

şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de 

restul copiilor. Fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, copilul 

trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ făcându-l cât mai 

eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a comunităţii din care 

provine.   

Recent ne confruntăm cu un alt tip de educație, educația în mediul online, lucru care a condus 

spre o creștere semnificativă a  celor care se îndreaptă spre abandon școlar.  

Educația online a apărut neaşteptat, ca o mare necesitate şi ne-a provocat să fim deschişi către 

noile tehnologii la un alt nivel, mai înalt decât eram pregătiţi. În aceste condiții, unul din factorii care 

a condus la amplificarea fenomenului de absenteism, a fost lipsa aparaturii necesare, mai ales în 

rândul  copiilor care provin din medii defavorizate. Pentru a încuraja prezența la cursurile onlie a 

tuturor copiilor a fost nevoie de o muncă de lămurire în primul rând cu familiile acestora, de 

încurajare și susținere atât morală cât și materială pentru a aduce școala și în casele lor. La început, 

am colaborat cu ei zilnic căutându-i la domiciliu și lucrâd cu ei pe fișe de lucru, pentru ca treptat, la 

nivel de comunitate, școala a reușit să achiziționeze tablete pentru toți cei care nu dispuneau de un 

instrument de conectare cu clasa. Mai greu ne-a fos acolo unde, spre surprinderea noastră, ne-am 

lovit de opoziția părinților de a achizitiona această tabletă, deși aceasta era oferită gratuit. Cu toate 

acestea, nu am renunțat, îi contactam zilnic, fie telefonic, fie pe Whatsapp și le dădeam indicații în 

acest fel sau mergeam cu materiale ajutătoare la ei acasă. Cu cei care și-au dorit să își continue 

învățarea în acest fel am organizat și un program remedial de recuperare, cu ore suplimentare de 

conectare și muncă individuală, bineînțeles cu sarcini de lucru adaptate nivelului de dezvoltare al 

fiecăruia. În toate lecțiile pentru atractivitate am apelat la acele resurse care îmi ofereau posibilitatea 

creării de jocuri interactive care să trezească interesul fiecărui elev în parte, dar în același timp să 

producă și învățare.  Educația se poate realiza, dacă este ca ea să fie acceptată de către toți. Datorită 

condițiilor actuale și a vremurilor pe care le trăim, pentru ca educația să ajungă în casa fiecărui copil, 

depinde de toți factorii implicați, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate 

din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte, însă pentru reușita ei importantă este implicarea familiei 

în acest proces.  Școala online a constituit pentru toți un experiment bun și revelator, o 

provocare chiar la nivel global. Întrucât se dorește ca școala online să se ridice la cel mai înalt nivel, 

trebuie mers pe variante cât mai eficiente în care să se îmbine tehnologia și jocurile online cu 

educația folosind produse de învățare inovatoare, special create pentru noua generație digitală de 

copii, instrumente care să le trezească interesul pentru studiu. 
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PROGRAM EXPERIMENTAL DE INTEGRARE ȘCOLARĂ A ELEVILOR DE GIMNAZIU 

REVENIȚI DIN STRĂINĂTATE 

      Ilovan Rafila Elisabeta 

Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Năsăud, 

Județul Bistrița-Năsăud 

  

 În fiecare an, sute de familii de români decid să plece în străinătate, pentru a-și găsi un loc 

de muncă mai bun. O mare parte dintre ei și-au luat copiii cu ei, pentru a preveni unele traume în 

rândul celor mici sau pentru a-i ține în grija părintească. Din cauza crizei economice sau a 

problemelor familiale, un număr mare de familii plecate în străinătate revin în țară. Odată întors în 

școlile din țară, liceenii se confruntă cu mari dificultăți la învățare și acomodare, deoarece gândesc 

într-o altă limbă și în majoritatea cazurilor, elevii comunică mai corect în țara în care au crescut decât 

în limba română. O mare parte din numărul elevilor emigranți nu a avut niciodată contact cu școala 

românească, fiind născuți în străinătate. Aproape că nu stăpânesc limba română, s-au confruntat cu 

un alt context lingvistic. Pentru elevii remigranti, scoala romaneasca este greu accesibila. 

În literatura de specialitate, diferiții autori au conceptualizat și au definit în maniere diverse 

conceptul de dificultăți de învățare, valorificând diferite perspective analitice, viziuni și maniere 

interpretative. În prezent, nu se poate afirma, cu certitudine, că s-a formalizat o definiție generală, 

unanim acceptată. Explicația rezidă în faptul că acest concept este unul complex și de natură 

interdisciplinară, ceea ce face ca definițiile existente în acest moment, să reprezinte variante 

descriptive și explicative care „acoperă” doar parțial realitatea investigată. 

În Dicționarul de Pedagogie (Schaub & Zenke, 2001) găsim, după părerea noastră, o definiție 

incompletă, care precizează domeniul de manifestare al dificultăților de învățare și esenţa pe care o 

presupune acest concept. Astfel, cei doi autori consideră că dificultățile de învățare se manifestă, cu 

deosebire, în domeniul randamentului, ele fiind legate, cel mai adesea, de insuccese repetate și având 

influențe negative, nedorite în procesul de dezvoltare a personalității. 

 Din punct de vedere etimologic cuvântul ,,integra” provine din termenii latini integro, 

integrare, integration şi integratio, integrationis, termeni folosiţi cu sensul de a pune la un loc, într-un 

ansamblu, de a reuni elemente, de a renova, de a completa. Definiția cea mai la îndemână este data 

de Dicționarul explicativ al limbii române (DEX), astfel, integrarea este prezentată ca ,,1. Includerea 

într-un colectiv; 2. Încorporare într-un tot”. 

 În sens larg, Gherguț (2006) susține că integrarea presupune plasarea/ transferarea unei 

anumite persoane dintr-un mediu/ spaţiu existenţial mai mult sau mai puţin segregat într-un mediu/ 

spaţiu existenţial obişnuit, precum şi întreprinderea unui ansamblu de măsuri aplicabile anumitor 

categorii de populaţie, urmărindu-se evitarea/ înlăturarea separării în toate formele ei; termenul 

„segregare” este unul flexibil, relativ, care se poate pentru toţi copiii, pentru toate persoanele şi 

pentru toate aspectele vieţii umane. Același autor afirmă că demersul de integrare presupune o 

acceptare a celuilalt, de tip necondiţionat, o includere intensificată, organică a mai multor persoane 

considerate împreună, dar şi a fiecărei persoane luate în parte, cu luarea în considerare a marii 

diversităţi a acestora, precum şi a limitelor condiţiei umane.” 

În prezent, în cele mai multe ţări din lume, există şi funcţionează ambele sisteme. În România 

există două sisteme de învățământ: sistemul educației de masă și sistemul educației speciale. Potrivit 
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site-ului https://www.edu.ro/invatamant-special, învățământul special oferă copiilor cu deficiențe 

programe educaționale adaptate și este parte integrantă a sistemului românesc de învățământ. 

Totodată, se menționează faptul că un număr relativ mare de elevi cu dizabilități învață în cadrul 

sistemului educațional de masă. 

Starea de bine a copilului poate fi grav afectată de reîntoarcerea în țară, care are evidente 

consecințe asupra copiilor și adolescenților manifestate prin: depresie, agresivitate, introversie, 

comunicare defectuoasă, comportamente indezirabile și chiar unele din tulburările somatice 

prezentate mai sus.   

Reintegrarea acestor copii în școala românească presupune mai mult decât dorința lor și a 

familiei de a realiza acest lucru. Presupune atenție și flexibilitate din partea școlii, timp de calitate 

acordat acestor copii, implicarea specialiștilor în viața elevului remigrant (consilier școlar, psiholog 

etc.), dar mai ales implică utilizarea unor instrumente potrivite, a unor tehnici și metode adecvate 

care să fie un suport pentru adaptarea copilului remigrant la școala și viața românească. 

Întrebarea generală care stă la baza acestei cercetări este următoarea: Este posibil ca, prin 

implementarea unui program experimental de integrare şcolară a elevilor remigranţi de gimnaziu să 

înlăturăm dificultățile de învățare pe care ei le au la Limba și Literatura Română contribuind implicit 

la creșterea performanței școlare și la o mai bună integrare școlară? 

Prin intermediul acestei cercetări dorim exploatarea unui domeniu mai puțin investigat, elaborarea şi 

experimentarea unui program experimental destinat elevilor remigranți. 

Având în vedere aspectele menționate anterior, cercetarea este realizată pentru a verifica dacă 

elaborarea unui program pentru elevii remigranţi are valenţe în direcţia identificării și înlăturării 

dificultăților de învățare la limba și literatura română ale elevilor şi în direcţia ameliorării integrării 

lor şcolare. 

Variabila independentă este: Participarea elevilor de gimnaziu remigranți la un program 

experimental de integrare școlară. Acțiunea acestei variabile independente a fost urmărită în relație 

cu: progresul școlar al elevilor remigranți și integrarea lor în sistemul educațional din România. 

 Variabilele dependente sunt: V.D.1 Nivelul de dezvoltare a abilităților de utilizare a 

vocabularului la elevii remigranți V.D.2 Nivelul de dezvoltare a abilității de înțelegere a textelor în 

limba română la elevii remigranți; V.D.3 Nivelul de dezvoltare a abilităților de utilizare corectă a 

sintaxei la elevii remigranți; V.D.4 Nivelul performanței școlare la testele de limba și literatura 

română al elevilor remigranți; V.D.5 Ritmul integrării școlare a elevilor remigranți 

Cercetarea inițiată de noi a vizat două categorii importante de subiecți, implicate direct în 

cadrul procesului de învățământ: elevii și cadrele didactice. Așadar, eșantionul de subiecți a fost 

format din profesori de limba română și elevi de gimnaziu, reveniți din străinătate. 

Programul experimental elaborat și implementat de noi pe parcursul celor 8 luni din anul 

școlar 2018-2019 a vizat 10 activități didactice. Reamintim că activitățile s-au desfășurat sistematic, 

câte o activitate pe săptămână. 

Programul experimental s-a concentrat pe comprehensiune, exprimare corectă, expresivitatea 

limbajului, utilizarea corectă a normelor gramaticale și îmbogățirea vocabularului. 

Metodologia de cercetare a cuprins următoarele metode: experimentul psihopedagogic, metoda 

observației sistematice, metoda anchetei, metoda focus-grup-ului, metoda testelor , metoda studiului 

de caz, metoda analizei produselor activității elevilor, metoda cercetării documentelor școlare. 

https://www.edu.ro/invatamant-special
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Instrumentele de cercetare, prelucrare și măsurare a datelor sunt: chestionarul, ghidul de interviu, 

testul de înțelegere a textelor, testul de vocabular, testul de sintaxă, grila de observare, fișa de 

înregistrare a progresului școlar, Scala - Sense of Community Index II. 

Analiza rezultatelor obținute de către elevii remigranți, de gimnaziu, la testarea inițială la 

disciplina Limba și literatura română ne-a permis prezentarea problemelor cu care se confruntă 

aceștia. Astfel, am constatat următoarele dificultăți principale: 

- dificultăți de întelegere a unui text la prima vedere; 

- vocabular redus; 

- dificultăți în identificarea sinonimelor/antonimelor; 

- confuzii de sensuri; 

- confuzii fonetice; 

- dificultăți de a construi propoziții și fraze; 

- dificultăți în despărțirea cuvintelor în silabe; 

- dificultăți morfologice (nerecunoașterea părților de vorbire); 

- dificultăți de interpretare a unei secvențe din text; 

- dificultăți de redactare a unui text, cu o temă dată, nerespectând structura specifică; 

- greșeli de ortografie și de punctuație; 

- utilizarea excesivă a unor cuvinte din alte limbi; 

- dificultăți de exprimare (exprimarea inadecvată a ideilor). 

În etapa experimentală a cercetării a fost aplicat programul experimental de integrare școlară, 

alcătuit din module de intervenție focalizate pe identificarea şi înlăturarea timpurie a dificultăților de 

învățare la limba și literatura română, prin intermediul căruia ne-am propus să contribuim la 

asigurarea progresului școlar și la intensificarea ritmului integrării școlare. În realizarea acestui 

program, am avut în vedere faptul că diminuarea dificultăților specifice disciplinei Limba și literatura 

română prezintă o procesualitate specifică, aspect care ne-a determinat să îl elaborăm pe trei faze: 

1) Faza inițială – etapă în care profesorul proiectează secvențele de predare-învățare, pe 

baza informațiilor culese referitoare la dificultățile specifice limbii și literaturii române; 

2) Faza de dezvoltare – etapă în care profesorul pune elevul în situații potrivite în raport cu 

obiectul de învățare, cu dificultățile de învățare cu care se confruntă și totodată 

promovează relațiile de cooperare și interacțiunile de tipul elev-elev, elev-profesor, elev-

alte surse umane. 

3) Faza de consolidare – fază în care profesorul analizează efectele aplicării programului 

experimental de integrare școlară. 
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În figura de mai sus, se observă progresul școlar, pe categorii de note obținute la testul inițial 

și la testul final. 

La categoriile „nota 7 (șapte)” și „nota 8 (opt)” se constată o diferență numerică 

semnificativă. Astfel, avem următoarea situație:  

- o creștere de la 11 note, la 25 note de 7 (șapte); 

- o creștere de la 5 note, la 11 note de 8 (opt); 

- o creștere de la 3 note, la 9 note de 9 (nouă); 

- s-au obținut 2 note de 10 (zece). 

În concluzie,  participarea elevilor de gimnaziu remigranţi la un program experimental de 

integrare școlară va contribui semnificativ la dezvoltarea abilităților de înțelegere a textelor, de 

utilizare a vocabularului, de utilizare corectă a sintaxei, asigurarea performanței școlare la testele de 

limba și literatura română și va determina intensificarea ritmului integrării școlare. 
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Competență. Performanță. Eficiență profesională. 

Prof. Înv. Preșcolar Luca Elena 

Școala Gimnazială ”Ioan Luca”, Farcașa, Neamț 

 

Profesia didactiă are o dimensiune umană extrem de puternică, fapt care implică nu doar 

cunoștințe și competențe, ci și atitudini, valori, etos, într-un cuvânt o conștință profesională. Cadrul 

didactic nu este doar un agent,care se supune unui sistem de norme, ci și un actor, care se investește 

în ceea ce face, conferă semnificații, trăiește activitatea cu elevii, cu un indice de intervenție 

personală importantă. Activitatea profesorului nu poate fi în întregime canonizată și redusă la norme 

și reguli rigide, la standarde profesionale care, deși necesare, nu pot acoperi întreaga arie a situațiilor 

în care se află profesorul. 

Profesionalizarea activității didactice nu se reduce la asimilarea sistematica a unor 

competențe descrise de standardele profesionale, ci presupune o utilizare euristică și creativă a 

acestora în situații și contexte educaționale care cer acest lucru. 

Un profesor bun este ușor de recunoscut, însă deseori mai dificil de descris. Profesorii au un 

impact de lungă durată asupra vieții elevilor, iar cei mai buni profesori sunt cei care reușesc să 

schimbe cursul vieții elevilor, să îi ajute să devină persoane responsabile și de succes nu doar pe plan 

profesional, ci și personal. 

Un bun profesor spun specialiștii, nu are de-a face doar cu obținerea de performanțe școlare. 

Un profesor excepțional este nu doar cel care transmite informații și formează abilități, ci acela care 

cu atitudinea sa schimbă cursul vieții elevilor. 

Profesia de educator/profesor este complexă şi nobilă prin misiunea pe care o are de 

îndeplinit: formarea unor personalităţi autonome integrabile social, cu capacităţi de gândire critică şi 

creativă, cu un profil moral autentic şi cu o înaltă profesionalitate.  

            Chiar dacă importanţa socială a profesiei este uriaşă - din perspectiva transformării profunde 

a personalităţii, a dezvoltării substanţei intelectuale, fizice şi socio-morale a celor educaţi – această 

profesie în cadrul societăţii contemporane nu este printre cele mai solicitate, dar nu se regăseşte nici 

printre cele mai evitate. Este o profesie intelectuală respectată, care nu-i conferă deţinătorului putere, 

influenţă ori venituri băneşti deosebite, dar îi conferă un statut social ce-l plasează în zona de mijloc 

a societăţii.  

Societatea actuală a dus la apariţia unor schimbări şi în cadrul sistemului educativ, schimbări 

care dau o nouă dimensiune rolului şi statutului cadrului didactic. Astfel, cadrul didactic nu mai este 

văzut doar ca un transmiţător de informaţii şi cunoştinţe prevăzute în programa analitică. El devine 

un gânditor şi un agent care trebuie să ia decizii iar în activitatea cu elevii devine un model şi un 

mediator. Ca model, cadrul didactic demonstrează în mod frecvent procesele de gândire şi explorare, 

iar ca mediator el este „interfaţă” între cel care învaţă şi mediul de învăţare, ajutând elevii să 

organizeze şi să interpreteze informaţiile. 
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           Răspunzător de calitatea acestor schimbări, cadrul didactic, pe baza actualizării şi 

îmbunătăţirii ethosului pedagogic cu noţiunile propuse şi introduse de reforma din cadrul 

învăţământului (curriculum şcolar, evaluare formativă, managementul clasei de elevi ca grup social, 

noile relaţii profesor-elevi, manuale alternative, consiliere şi orientare, curriculum la decizia şcolii 

etc.) şi a dezvoltării tehnicilor pedagogice, le transpune în practica şcolară. 

Atât formarea iniţială cât şi cea continuă a cadrelor didactice trebuie să ia în considerare şi 

schimbările curriculare propuse şi să se centreze în jurul acestora. Noile planuri de învăţământ, noile 

concepţii integratoare, inter-, pluri- sau multidisciplinare, concepţia modulară, noile moduri de 

abordare a cunoaşterii, concepţia metodologică necesară realizării unui învăţământ obligatoriu până 

la vârsta de şaisprezece ani, introducerea informaticii, sunt doar câteva exemple de domenii în care e 

nevoie stringentă de intervenţie în /şi prin formarea permanentă. 

Prin excelenţă profesia didactică presupune permenenta formare şi dezvoltare a cadrului 

didactic astfel încât acesta să poată să îi poată oferi celui pe care îl învaţă o perspectivă 

comprehensivă asupra domeniului pe care îl predă. Cadrul didactic din orice specializare se 

angajează astfel într-un proces de formare care îi va dezvolta cariera periodic pănă la finalul acesteia. 

Dezvoltarea profesională prin participarea la cursurile de perfecţionare este necesară pentru 

ca profesorul să poată să oferi o imagine asupra lumii ştiinţifice contemporane şi să îşi însuşească 

maniere eficiente de interacţiune cu elevii. 

Pe perioada carierei didactice unul din cele mai importante aspecte este menţinerea motivaţiei 

pentru dezvoltarea profesională în cadrul carierei didactice deoarece tot mai mulţi profesori aleg să 

se reorienteze profesional. Faptul că menţinerea motivaţiei pentru cariera didactică a devenit o 

problemă în rândul cadrelor didactice a fost evidenţiată prin studii de specialitate. Cadrele didactice 

rămân în sistemul educaţional atâta timp cât  sunt motivate pentru a alege acest domeniu profesional.  

Procesul instructiv- educativ atât de complex, devine scena a trei actori:educatorul, elevul şi 

calculatorul, care împreună caută să asigure succesul demersului didactic.  

Educatorul are rolul schimbat, el nemaifiind actorul principal care dirijează întregul proces didactic. 

Putem spune în acest context ca educatorul devine un consultant, un coordonator şi un verificator al 

procesului didactic, el nemaifiind principala sursa de transmitere de cunoştinţe. Şi nu doar educatorul 

îşi pierde rolul principal ci şi manualul, care nu mai este sursa informaţională de bază, el devenind un 

mijloc de start care se completează cu informaţiile obţinute cu ajutorul calculatorului. Elevul este un 

adept al utilizării calculatorului în procesul didactic, mai ales în contextul ultimilor ani.  

Jocurile sunt predominate de activităţi de simulare; copilul este pus în faţa unor situaţii 

problemă pe care trebuie să le rezolve cu ajutorul unor reguli şi prin diferite modalităţi de acţiune 

care să vizeze atingerea scopurilor. În derularea jocului copilul trebuie să aibă posibilitatea să se 

corecteze atunci când greşeşte, atenţionat fiind că a greşit. Prin astfel de jocuri se pot învăţa limbi 

străine, operaţiile elementare în matematică, cunoaşterea mediului, ş.a. Foarte mult se întâlnesc 

jocurile în învăţământul preşcolar,primar, dar şi în învăţământul gimnazial. 
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Fiind un mijloc modern de educaţie, utilizarea sistemelor informatice a câştigat teren datorită 

virtuţilor foarte atractive pentru elevi, accesibilităţii pentru aceştia şi facilitării prezentării 

informaţiilor. Utilizarea calculatorului în educaţie are marele avantaj de a facilita trecerea de la 

acumularea pasivă de informaţii de către copii la învăţarea prin descoperire, ei învaţă să înveţe, 

dezvoltându-şi în acest mod abilităţile şi strategiile cognitive pe care le vor folosi şi adapta în diverse 

alte situaţii. Acest fapt aduce o mare flexibilitate în învăţare şi la stimularea copiilor de a se implica 

în procesul educaţional şi de a deveni parteneri ai educatorului în cadrul clasei. Calculatorul nu poate 

înlocui cadrul didactic, care rămâne o prezenţă activă, vie, în comunicarea cu copii, iar relaţia aceasta 

nu poate fi substituită de lecţiile interactive. 

Menţinerea motivaţiei cadrelor didactice pentru profesie a devenit un deziderat din ce în ce 

mai dificil datorită diversificării problemelor cu care aceştia se confruntă mai ales în relaţionarea cu 

elevii dar şi cu sistemul educaţional. 

Bibiografia de specialitate propune o serie de modele explicative ale scăderii motivaţiei 

cadrelor didactice, modele care se constituie şi în veritabile maniere de intervenţie pentru creşterea 

motivaţiei cadrelor didactice. 

Aceste modele sintetizează idei referitoare la neajutorarea învăţată, teoria aşteptare valoare, 

percepţia autoeficienţei şi teoria motivaţiei intrinseci. 

Abordări contemporane integrează aspecte legate de motivaţie şi cogniţie pentru a explica 

judecăţile şi reacţiile persoanelor. Atunci când va exista discrepanţă între motivaţie şi cogniţie, 

tendinţa este de a modela cogniţia pentru a corespunde motivaţiei. 

Dimensiunea cogniţiei greu de schimbat este convingerea ca şi manieră de explicaţie 

familiară faţă de sine, faţă de realitatea înconjurătoare şi faţă de relaţiile cu această realitate.  

Aspectele legate de motivaţie şi cogniţie se integrează foarte bine în dezvoltarea personală 

prin formarea convingerii puterii dobândite la nivel psihologic, care poate reprezenta o manieră de 

creştere a motivaţiei pentru profesie la cadrele didactice. 
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STUDIU DE CAZ 

Nedelcu Mihaela 

 Liceul tehnologic Petrol, Moreni, Dâmbovița 

 

Problema: 

Eleva A.C. din clasa a X a de la Liceul Tehnologic, cu profil sportiv din oraş, din cauza 

problemelor specifice adolescenţei, suferă de o criză de identitate, reflectată în tendinţa de abandon a 

şcolii, cât şi de părăsire a domiciliului. 

 

Obiective: 

• Determinarea cauzelor; 

• Eliminarea cauzelor; 

• Propunerea unui proiect educativ de intervenţie. 

 

Etape 

I. Abordarea cazului 

A. Prezentarea cazului – situaţia actuală: 

• Criză de identitate; 

• Părăsirea căminului părintesc; 

• Lipsa frecventă de la şcoală; 

• Intrarea într-un grup de prieteni cu o integritate morală îndoielnică. 

 

B. Procurarea şi sistematizarea informaţiilor. 

1) Analiza activităţii şcolare: 

• Scăderea randamentului şcolar; 

• Lipsa frecventă de la ore; 

• Dezinteres chiar şi pentru disciplinele agreate de aceasta. 

 

2) Observaţii psihopedagogice: 

• Inteligenţa corespunzătoare vârstei; 

• Gândirea este logică, deductivă; 

• Memoria – reţine uşor noţiunile dacă sunt explicate logic; 

• Atenţia – posedă o capacitate mare de concentrare; 

• Voinţa – evită să ia decizii majore, este nehotărâtă, uşor influenţabilă de cei din jur; 

• Deprinderi verbale, senzoriale, motrice – normale, corespunzătoare vârstei; 

• Afectivitate – prezintă dezechilibre afective majore, oscilează între dispoziţii afective 

pozitive şi negative, la anumite intervale de timp; 

• Caracter – pozitiv, destul de combativă: 

➢ Este dezinteresată de şcoală datorită anturajului pe care îl are; 

➢ Are atitudine oscilantă faţă de propria persoană şi de colegi, în general 

sociabilă, dar destul de agresivă verbal dacă îi sunt lezate interesele. 
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• Echilibrul sistemului nervos – eleva prezintă o labilitate psihică destul de accentuată, 

generată în principal de problemele care şi le creează chiar ea, pe fondul unor probleme familiale. 

➢ Nu are încredere în forţele proprii; 

➢ Nu are încredere în persoanele din jur, care încearcă să-i dea sfaturi, să o 

protejeze; 

 

3) Probleme medicale. 

Eleva prezintă o dezvoltare psihosomatică normală pentru vârsta ei. 

 

4) Relaţii sociale 

• Familie  

➢ Părinții sunt despărțiți. 

➢ Mama este recăsătorită şi încearcă să se împartă permanent între copii şi noul soţ. 

➢ Tatăl vitreg încearcă să ţină loc de tată copiilor, având grijă să nu le lipsească nimic 

acestora pe plan material. 

➢ Fraţi – are un frate mai mic, 7 ani. 

➢ Grupul de prieteni – are aşa-zişi prieteni, cărora le ascultă sfaturile care nu sunt deloc 

în interesul ei. 

➢ Colegii de clasă – are relaţii destul de bune cu aceştia, dar când încearcă să intervină 

atunci când are probleme, îi respinge. 

 

C. Istoricul evoluţiei problemei. 

 

1. Istoricul problemei. 

Problemele au apărut din şcoala generală, când părinții fetei s-au despărțit iar mama s – a 

recăsătorit. Aceste probleme s-au agravat pe parcursul celor trei ani de liceu, culminând în semestru I 

al clasei a X a. 

2. Istoricul evoluţiei şcolare. 

Pe parcursul liceului, dintr-a IX a şi până în prezent, a fost o elevă foarte bună la învăţătură, 

situându-se în fruntea clasei. 

3. Istoricul dezvoltării intelectuale. 

Eleva prezintă o dezvoltare intelectuală normală, corespunzătoare vârstei. 

4. Istoricul familiei. 

Părinții s-au despărțit, mama sa cu care locuiește în prezent s-a recăsătorit. Aceasta, 

îndreptându-şi atenţia la început mai mult spre noul soţ, a neglijat puţin relaţia cu copiii. Chiar dacă 

le oferea material tot ce aveau ei nevoie, din punct de vedere afectiv, relaţia nu mai era aceeaşi. 

Datorită lipsei de comunicare mamă–fiică, aceasta din urmă s-a închis în ea, refuzând orice sfat din 

partea mamei. 

Intenţiile bune ale tatălui vitreg de a o supraveghea, de a se interesa de situaţia ei şcolară, nu 

o făceau pe aceasta decât să se irite și mai mult și să se certe cu aceștia. 
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D. Descoperirea cauzelor 

• Recăsătoria mamei; 

• Neadaptarea elevei la noua situaţie din familie, care a dus la declanşarea unei crize de 

identitate a elevei; 

• Intrarea într-un cerc dubios de prieteni . 

 

 

II. Configurarea situaţiei 

 

În urma repetatelor discuţii cu eleva A.C. şi cu mama acesteia, atât în particular cât şi 

împreună, am constatat că eleva ar dori să se întoarcă acasă şi să încerce să îmbunătăţească relaţiile 

cu familia. În urma nenumăratelor întâlniri cu aceasta, A.C. ar  dori să reia cursurile, salvându-si 

situaţia la învăţătură pe sem I.  

În urma intervenţiei psihologului şcolar,eleva a fost ajutată să înţeleagă gravitatea faptelor 

sale, şi a consecinţelor care le-ar fi putut avea asupra întregii sale vieți. 

 

III. Elaborarea strategiilor de acţiune 

• Se acţionează la nivel personal prin: 

➢ Creşterea încrederii în sine; 

➢ Modificarea atitudinii elevei faţă de părinţi şi a relaţiilor cu aceştia;  

➢ Şedinţe la psihologul școlar; 

➢ Modificarea sistemului de valori a acesteia. 

 

• Se acţionează la nivelul clasei de elevi. 

➢ Înlesnirea reîntegrării în grup; 

➢ Solicitarea elevei în realizarea unor activităţi desfăşurate în grup; 

➢ Participarea la activităţi extraşcolare. 

 

• Se acţionează la nivelul tuturor factorilor: 

➢ Părinţi, profesori, colegi, anturaj. 

 

      IV. Rezultate 

    Eleva A.C. a început să frecventeze cursurile și notele ei au crescut, fiind aceleași ca în 

trecut. De asemenea, și-a îmbunătățit relația cu familia. A.C. a renunțat la grupul de prieteni, astfel în 

prezent are o relație strânsă de prietenie cu mama  sa. Frecventează cu regularitate psihologul școlar, 

devenind aceeași persoană veselă și sigură pe sine din trecut. 
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Complementul prepozițional 

Banciu Anelia Raluca 

Școala Gimnazială „I.H.Rădulescu” Urziceni, Ialomița 

 

 

 

În gramaticile tradiționale, complementul prepozițional și complementul indirect erau 

subsumate unui singur tip de complement, numit complement indirect. Potrivit lucrărilor gramaticale 

mai recente ( GALR II, p.418, 438; GBLR, p.456-457), cele două tipuri se disting, soluție adoptată și 

în Gramatica limbii române pentru gimnaziu și în Programa școlară. Distingerea celor două 

complemente se întemeiază pe următoarele argumente: 

- cele două complemente, indirect și prepozițional, admit apariția   simultană în același enunț, fără să fie 

coordonate, semn clar că   nu sunt de același tip: îi pasă de tine (îi-CI; de tine-C.prep.);  i-a      fost teamă 

de profesor (i-CI, de profesor- C.prep.). 

- numai unul dintre complemente, cel indirect, acceptă dublarea  printr-o formă clitică de pronume în 

același caz (lui îi pasă de tine). 

- cele două complemente sunt cerute de verbe cu trăsături sintactice diferite, numai unul dintre verbe 

cere obligatoriu o construcție prepozițională. 

În textele următoare, complementul prepozițional este marcat grafic prin îngroșare: 

a) El se teme de vecini. Noi ne gândim la bunici. Ea se    înrudește cu Ion. Noi ne bazăm pe ajutorul 

bunicilor. 

b) Temându-se de profesori, a plecat de la test. 

c) copii capabili de performanță, bărbat apt de muncă 

d) Trăiește aproape de mare / departe de mare 

e) Vai de tine! 

Acest tip de complement are mai multe caracteristici. 

- Se realizează printr-un grup alcătuit din prepoziție + nominal (substantiv / pronume / numeral ). 

- Prepoziția este impusă de regent ( verb la formă personală (se teme de), sau nepersonală ( temându-

se, a se gândi la), adjectiv ( capabil de), adverb ( aproape/departe), interjecție (vai de). 

 

COMPLEMENTUL PREPOZIȚIONAL este partea secundară de propoziție care arată obiectul 

care este ținta acțiunii sau pentru    care acționează autorul unei fapte. 

Complementul prepozițional răspunde la întrebările pentru cine? pentru ce?, de cine?, de ce?, 

la cine?, la ce?, de la cine?, de la ce?, despre cine?, despre ce?, etc. 

 

 

Realizări ale complementului prepozițional 

 

Ca realizare specifică apare un grup alcătuit din prepoziție + nominal ( substantiv, pronume, 

numeral). Se remarcă varietatea de prepoziții: de, la, cu. 

Părțile de vorbire cu funcția de complement prepozițional stau    în cazul acuzativ (Reușita depinde 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN  ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

 

402 

 

de tine.) sau genitiv cu prepoziția asupra (S-a năpustit asupra lui.). 

Complementul prepozițional poate fi însoțit și de prepoziția pe, în construcțiile reflexive ( se 

bazează pe colegi.). 

Când este însoțit de prepoziția la, complementul prepozițional se deosebește de complementul 

indirect în dativ prin faptul că nu poate fi dublat de clitic ( Ofer mărțișoare la două colege de clasă / Le 

ofer mărțișoare la două colege de clasă. - complement indirect;  Mă gândesc la colegele de clasă-

complement prepozițional. 

Altă realizare posibilă este o propoziție relativă, introdusă prin pronume relativ precedat de 

prepoziția cerută de verb / de adjectiv / de adverb / de interjecție: 

-„ Râzi de ce înțelegi prea bine, dar și de ce nu înțelegi deloc.” ( N. Iorga, Cugetări). 

- vinovat de ce a pățit 

- dincolo de ce se aude 

- Vai de cine nu învață! 

 

Altă realizare o constituie propoziția conjuncțională, introdusă prin conjuncțiile 

subordonatoare că, să, ca să; pot apărea și conectorii dacă, cum (de), rezultați din transpunerea unei 

interogative totale, după un regent ca a se interesa, sau a unei propoziții exclamativ-interogative în 

vorbirea indirectă, după regenți verbali precum: a se gândi, a se mira, a se minuna: 

Mă mir că s-au întâmplat atâtea lucruri frumoase.  

Mă bucur că te-am văzut încă o dată. 

Ana s-a decis să meargă la examen. 

Maria se gândește ca mâine să vină la țară. Se gândește dacă să învețe sau nu. 

El se miră cum ( de) s-au întâmplat atâtea necazuri. 

 

Ca realizare distinctă, este posibilă și o formă verbală    nepersonală (infinitiv sau supin): 

Se gândește la a pleca. 

S-a plictisit de bătut mingea. 

 

 

TOPICA ȘI PUNCTUAȚIA 

Poziția curentă a complementului prepozițional / propoziției completive prepoziționale este 

postpunerea față de regent ( Băiatul  depinde de mamă, capabil de sacrificiu, înainte de Paște, vai de 

noi!). 

În mod curent, complementul prepozițional / propoziția completivă prepozițională nu se separă 

de regent prin virgulă. 

Când este antepusă, se desparte prin virgulă dacă este reluată, pentru insistență, prin pronume 

demonstrative sau personale: Pentru cine a câștigat, pentru acela mă bucur. ; La cine are  necazuri, la 

el mă gândesc. 
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CAUZELE ÎNTÂRZIERII LIMBAJULUI LA COPIII CU DIZABILITĂȚI 

 

Prof.psihopedagog Bogdana Mihaela Fănuță 

C.Ș.E.I. ,,Elena Doamna” Focșani 

 

În ultimii 10 ani am observat tot mai mulți copii care ajung la logoped pentru că  ,,nu 

vorbesc”. Nu înseamnă de fiecare dată că nu spun niciun cuvânt, ci pur și simplu ajung la 2, 3 ani și 

vocabularul lor este foarte limitat. Majoritatea dintre ei sunt buni comunicatori la nivel nonverbal.  

De fiecare dată e ,,ceva” ce îi ține în acest stadiu. După ce constant nivelul dezvoltării 

limbajului și a formei de comunicare pe care copilul o folosește, încep investigarea cauzelor, pentru 

că identificarea cauzei oferă direcția intervenției, altfel, facem tot felul de activități la întâmplare. 

Sigur că unele vor funcționa și vor ajuta însă nu toate sunt de folos, cu siguranță. 

Că să poți diagnostica un copil cu întârziere în dezvoltarea limbajului, este necesar să cunoști etapele 

dezvoltării acestuia. 

Iată-le pe cele mai importante, așa cum sunt prezentate în literatură de specialitate: 

Până  la  vârsta de: 

 2 luni - copilul gângurește când este fericit  

2 - 3 luni - copilul plânge diferit pentru a-și exprima stări și sentimente diferite. Treptat, vei învăța să 

faci diferența între diferitele tipuri de plâns: de foame, de oboseală  etc. 

3 - 4 luni - poate începe să pronunțe unele vocalele, iar gânguritul devine ceva mai sofisticat, cu 

sunete mai variate 

5 - 6 luni - începe să înțeleagă și să practice intonația, coborând și ridicând vocea, adesea ca răspuns 

la modul în care-i vorbește mama sau tatăl  

7 - 12 luni - gângurește din ce în ce mai divers, făcând noi combinații de sunete și intonații, încearcă 

să te imite și se comportă ca și cum poartă adevărate conversații cu ține.  

Copilul mic (până la 2 ani) 

12 luni - spune primul cuvânt, cunoaște suficient de bine unul sau mai multe cuvinte pentru a le 

putea folosi 

14 luni - folosește inflexiuni ale vocii (de ex. ridică vocea la sfârșitul unei întrebări) și apelează la 

limbajul non-verbal pentru a-și completa discursul   

16 luni - te cheamă să-ți atragă atenția, spunând ,,mama", te aprobă sau te dezaprobă dând din cap și 

rostește multe sunete formate din consoane, cum ar fi t, d, n. 

18 luni - are un vocabular de 10 până la 20 de cuvinte, inclusiv nume (,,Mama"), verbe (,,mănâncă") 

și adjective (,,rece"); utilizează fraze simple (,,vreau păpușa") pentru a îți arată ce dorește 

18 - 24 de luni - începe să folosească două cuvinte împreună pentru a exprima ceea ce observă (de 

ex. ,,tata merge” sau ,,buni pa”) 

24 luni - are deja un vocabular de 50 până la 100 de cuvinte, folosește propoziții scurte, cu două sau 

trei cuvinte și pronume personale 

Vârstă preșcolară (2-4 ani) 

2 - 3 ani - poate purta o conversație simplă despre ceva ce se petrece în jur, având un vocabular de 

200 până la 300 de cuvinte; pune frecvent întrebări simple și folosește propoziții formate din 3 - 6 

cuvinte   
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3 - 4 ani - printre cuvintele preferate ale copilului la această vârstă, după cum vei observa, se numără 

,,de ce", ,,ce" și ,,cine"; de cele mai multe ori poți înțelege foarte bine ceea ce spune și chiar îți poate 

povesti ce s-a întâmplat cât timp ai fost plecat din încăpere.  

Vârstă școlară (4 – 8 ani) 

4 - 5 ani -  comunică cu ușurință și îți poate spune o poveste simplă cu început, mijloc și sfârșit în 

timp ce privește imaginile. Poate folosi 4-5 propoziții pentru a descrie o imagine și folosește mai 

mult de un verb într-o propoziție. Pronunță în mod corect majoritatea sunetelor, dar poate întâmpina 

în continuare probleme cu unele consoane: t, r, s, l, v și z. Utilizează o mulțime de cuvinte 

descriptive, inclusiv cuvinte legate de timp, cum ar fi ,,ieri". 

6 - 7 ani - poate descrie modul în care două elemente se aseamănă sau se diferențiază, spune singur o 

poveste fără ajutorul imaginilor și îți poate detalia conversații sau evenimente din trecut. 

8 ani - copilul stăpânește foarte bine toate abilitățile lingvistice, folosește propoziții complexe în 

mod corect și este capabil să poarte o conversație cu un adult. 

Privind aceste lucruri, un părinte este copleșit când constată că cel mic ar fi trebuit să 

combine două cuvinte, dar el folosește 4-5 și acelea când și când. Însă colaborând cu specialistul în 

vederea stabilirii cauzelor, face un pas semnificativ în a ajuta copilul să vorbească. În practică am 

identificat o mulțime de cauze care pot duce la o întârziere în dezvoltarea limbajului. De foarte 

puține ori a fost vorba doar de o cauză, în realitate avem două, trei sau mai multe fiecare cu influența 

ei. 

Dintre cele mai întâlnite cauze reamintim: 

• Nestimularea copilului  

• Suprastimularea  

• Hiperprotecția  

• Expunerea la ecrane timpuriu  

• Tulburarea de spectru autist  

• Retardul mintal  

• Apraxia  

• Probleme fiziologice ale auzului  

• Auzul fonematic alterat  

• Hipotonie musculară  

• Sindroame genetice  

• Bilingvismul  

• Lipsa interacțiunilor sociale cu alți copii  

• Ritm lent de dezvoltare al copilului  

Vorbitul nu apare de la sine cu atât mai mult în cazul copiilor care prezintă o întârziere (uneori 

chiar semnificativă). Vorbitul sau verbalizarea apar când copilul este pregătit din punct de vedere 

fiziologic să controleze aparatul fonoarticulator pentru emiterea sunetelor, când înțelege ce să spună, 

când are ce să comunice și cui să comunice. Tocmai din acest motiv, ,,ne uităm” dacă copilul poate 

susține sunetele. Specialiștii știu că folosind exercițiile potrivite, cu motivația potrivită și numărul de 

repetări potrivite, un copil ar putea emite sunete.  
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Urmează un alt aspect semnificativ și anume programul obișnuit, cel de zi cu zi al copilului. 

Activitățile de care are parte influențează nivelul limbajului. Constatăm de multe ori copii 

nestimulați. Sunt acei copii care deși material au foarte multe lucruri, nu au parte de experiențe de 

învățare potrivite. Unele sunt sub nivelul lor altele peste. În funcție de vârstă, un copil trebuie 

încurajat să exploreze mediul, să se joace cu jucării potrivite vârstei. Aici intervin expunerile mult 

prea devreme la ecrane, folosirea telefonului în viața de zi cu zi, pentru a oferi un moment de liniște 

celor mari. Un copil devine solicitant în etapa în care el învață și explorează, iar în contextul 

pandemic de azi în care contactele sociale sunt rare și limitate, este oarecum firesc care e direcția.  

Jocul lui, felul în care folosește jucăriile, faptul că își imaginează jocuri, știe cum să folosească 

obiectele din jur sunt predictor excelenți ai limbajului. Aproape de fiecare dată se creează un cerc în 

care părintele unui copil cu întârziere intră: copilul nu vorbește, evită jocurile de rol (unde avem 

limbaj din plin în mod spontan și natural), evită contactul cu alți copii, evită să le citească (pentru că 

nu stă, nu știu dacă a înțeles etc). Și tocmai că nu le folosește limbajul continuă să nu se dezvolte. 

Analizând programul obișnuit, rutina copilului de zi de zi, vom putea indentifica situații când 

acesta nu e stimulat corespunzător, sau la polul opus copilul este suprastimulat(prea multe activități 

de bifat, prea dificile pentru vârstă lui), expunere constanța la ecrane însoțită sau nu de folosirea unei 

limbi străine. 

O cauza deloc de neglijat o reprezintă anticiparea nevoilor copiilor și satisfacerea lor fără să fie 

solicitat. Nu e ceva neobișnuit să observi părinți sau bunici care vorbesc în locul copiilor, le dau să 

mănânce, copiii încă poartă scutec și în general părinții sau bunicii sunt hiperprotectivi. Copiii au 

nevoie de protecție și o așteaptă evident de la părinți și cei care îi îngrijesc însă în acest caz ce e mult 

strică. Părinții și bunicii devin hiperprotectivi din iubire. Și aceștia intră într-o bulă din care nu mai 

ies. Fac totul pentru și în locul copilului, copilul nu mai explorează (de la jucării la moduri de 

comunicare), nu învață în felul lui propriu și asta întărește convingerea părinților că e bine ce fac. 

Partea bună e că din momentul în care conștientizează acest tipar și fac eforturi să îl schimbe apar și 

schimbările la copil.Observarea relației copilului cu mama, cu tatăl, cu ceilalți membrii ai familiei 

este un alt indiciu despre cauzele întârzierii limbajului.  

Absența limbajului corelat cu o mulțime de alte aspecte poate însemna și o tulburare de 

dezvoltare. Nu e ceva rar ca un copil să ajungă în cabinetul unui logoped, pentru că nu vorbește, dar 

să dovedească și alte comportamente îngrijorătoare. Poate fi vorba de faptul că nu răspunde la nume, 

nu e prezent în conversație, nu face contact vizual, nu știe să se joace, este inflexibil etc. În acest caz 

recomandarea va fi de a continua investigațiile și se impune o vizită la medicul specialist.  

Pentru că atunci când avem de-a face cu o tulburare din spectru autist, doar terapia logopedică nu 

e suficientă. Așa cum nu o poți exclude, și să afirmi că întâi faci X tip de intervenție sau că logopedul 

corectează sunetele. Un logoped știe că e nevoie de anumite condiții ca un copil să vorbească și va 

recomanda exerciții și activități care să creeze baza verbalizării, totul în contextul diagnosticului cu 

limitele lui câteodată. 

Avem până acum cauze ca nestimularea copilului, suprastimularea, expunerea la ecrane, 

anticiparea nevoilor și hiperprotecția, hipotonia, apraxia, autism. Nu este de neglijat bilingvismul 

care poate fi o cauză uneori. Însă trebuie să ținem cont că folosirea a două limbi străine, nu înseamnă 

că vom avea un copil cu întârziere în limbaj. Analiza situației se face din mai multe perspective. 
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Tot din categoria cauzelor fiziologice putem întâlni afectări ale auzului de la ușoare la grave. Iar, 

tocmai, identificarea unei astfel de cauze, ne oferă și perspectiva recuperării. Într-un fel vom aborda 

un caz cu deficiență de auz sau implant cohlear și în cu totul alt fel când auzul nu e afectat. Afectarea 

auzului fonematic poate fi și ea o posibilă cauză. Auzul fonematic este acea capacitate de a distinge 

sunetele și ordinea lor în condițiile unui auz fiziologic normal. Recunoaștem această cauză la copilul 

care pronunță inversând sunetele și silabe și care poate reproducerea unui cuvânt, silabisind. În plus 

copilul nici nu pare deranjat de felul în care pronunță, pentru el este în regulă. 

O cauza dificil de observat și identificat este retardul mintal. Tocmai de aceea un profesionist 

va recomandă și alte investigații în această direcție a identificării cauzei sau cauzelor. Pe lângă cauze 

grave sau cauze care pot fi înlăturate cu ușurință putem avea și un ritm lent de dezvoltare al 

copilului. Mulți dintre noi ajungem să cunoaștem cazuri de copii care pur și simplu au vorbit târziu. 

Copii care nu au avut un diagnostic asociat, nici retard, nici TSA, nici hipotonie, nici probleme ale 

auzului fiziologic sau fonematic. Sunt acei copii care vorbesc mai târziu decât media lor de vârstă, 

dar care recuperează până la vârstă de 5 ani.  

Vremurile de pandemie pe care le traversăm au adus multe schimbări în modul în care 

socializăm, au apărut pauze lungi în programul școlar, multă anxietate la adulți și copii. Masca poate 

fi o barieră pentru copilul care are nevoie să urmărească gura părintelui atunci când rostește 

cuvintele. 

Sunt multe aspecte pe care le urmărești atunci când evaluezi și stabilești ce cauze au avut o 

influență în ceea ce privește nivelul dezvoltării limbajului. În acest punct contează teoria, reperele 

oferite de scalele de dezvoltare însă la fel de importante sunt experiența și intuiția fiecărui specialist. 

Ne ,,uităm” la copil dar aruncăm un ochi și la părinți, la relația acestora cu copilul. Din multe părți 

putem primi informații valoroase și utile pentru următorul pas. La modul general, atunci când știi 

cauzele, ai deja un pas semnificativ realizat în recuperare. Sunt cauze asupra cărora putem 

interveni. În cazul copiilor cu TSA, formula câștigătoare o reprezintă terapia complexă, nu doar 

terapia logopedică. Într-un fel vom gândi un plan când avem un copil cu apraxie, în altul când este 

copilul are implant cohlear și evident altfel vom interveni la copilul cu TSA.   
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RECOMANDĂRI  PENTRU CORECTAREA COMPORTAMENTULUI  IMPULSIV  AL 

PREŞCOLARULUI 

                                                                
RANGA MARIANA 

PROFESOR LOGOPED, CJRAE BRAȘOV 

 

 

              După Pieron, comportamentul desemnează modul de a fi şi acţiona al animalelor şi al 

omului, manifestări obiective ale activităţilor lor globale. 

              Comportamentul uman se caracterizează prin coeficientul cel mai înalt de complexitate atât 

în ceea ce priveşte nivelele de integrare neurofiziologice cât şi formele de manifestare. Trăsătura 

distinctivă a comportamentului uman este dată de condiţionarea sa social-istorică, fiind analizat şi 

evaluat pe baza criteriilor adaptării şi integrării individului în viaţa socială. 

              Fiecare situaţie socială impune o normă de comportare care exprimă cerinţele societăţii în 

ceea ce privesc atitudinile, alegerile şi acţiunile manifestându-se sub forma unor obişnuinţe, uzante, 

moravuri ca moduri constante de comportare. 

              Comportamentul deviant este cel care se abate de la normele acreditate în cadrul unui sistem 

social mergând până la conflict cu valorile culturale. Comportamentul deviant este opus celui 

conformist având şi o semnificaţie şi o inadaptare, deviantă este o abatere de la medie. Prin 

comportament deviant se înţeleg numai abaterile în sens negativ, antivaloric. Reprezentând o abatere 

de la anumite valori sau moravuri, comportamentul deviant este definit concret în raport cu grupul 

sau colectivitatea; ceea ce e normal pentru un grup poate fi deviant pentru altul. La preşcolari 

întâlnim comportamente deviante cum sunt cele de tipul negativismului şi malformaţiile caracteriale. 

              Voi analiza câteva comportamente deviante întâlnite la grădiniţă şi scolarii mici cu accent 

pe modalităţile de corectare. 

         1. Negativismul este prezent la preşcolari şi şcolarii mici. El se manifestă prin refuzul, 

împotrivirea faţă de acţiunile celor din jur. La copiii mici negativismul se manifestă sub forma 

capriciilor şi a încăpăţânării. 

         1.a. Capriciile sunt foarte frecvente la preşcolarii şi şcolarii mici, dar de ele nu sunt scutiţi nici 

şcolarii mai mari. Copiii capricioşi au un comportament foarte oscilant, sunt copii cu toane, care 

izbucnesc în manifestări neaşteptate, când te aştepţi mai puţin. 

              Studiind comportamentul preşcolarilor am observat că unii sunt capricioşi când nu li se 

satisfac dorinţele, încep să gesticuleze, să strige, să ţipe, să plângă şi îi cuprind furiile. Aceşti copii 

manifestă o puternică instabilitate emotivă, trecând uşor de la o stare euforică la una depresivă, de la 

veselie la tristeţe, de la satisfacţie la insatisfacţie. Refuză ceva, dorind să-şi impună voinţa cu 

mijloace neraţionale, lipsiţi de coerenţa şi consecvenţa logică, numai din dorinţa de a ieşi triumfători, 

de a-şi manifesta satisfacţia pentru reuşită. Repetate stările de capriciu se pot stabiliza şi deveni 

trăsături negative de caracter cu grave repercursiuni asupra integrării sociale. 

Iată câteva cauze ale capriciilor amintite: 

• îngăduinţa nelimitată de către părinţi, care i-a făcut pe copii să creadă că le este permis să 

pretindă sau să facă orice doresc; 

• slăbiciunea persoanelor din jurul lor; 
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• răsfăţul prin satisfacerea tuturor dorinţelor şi poftelor. 

         1.b. Incăpăţânarea, ca refuz de a executa ceea ce i se cere de către adult, este în general 

caracteristică adolescenţei. Nu orice refuz sau împotrivire este un act de încăpăţânare. De multe ori, 

suntem tentaţi să considerăm încăpăţânarea un act de timiditate, având de a face cu falsa încăpăţânare 

sau încăpăţânarea aparentă. 

              La preşcolarii şi şcolarii mici încăpăţânarea nu are un caracter stabil. Astfel, copiii din grupa 

mare nu sunt încăpăţânaţi tot timpul. Cerându-le să renunţe la activitatea lor preferată, pictura, 3 s-au 

opus categoric. Interzicându-le să se joace la chiuvetă cu apă rece pe timpul iernii, 2, care sunt mai 

mici s-au opus neânţelegând justeţea cerinţei formulate. Incăpăţânarea nu are un caracter stabil. Ea se 

manifestă când sunt puşi în faţa interdicţiilor(renunţarea la unele activităţi preferate sau când nu 

înţeleg justeţea cerinţelor formulate de adult). 

         Cauza încăpăţânarii este una singură- greşelile care se fac în educaţia copilului: 

• răsfăţul; 

• grija exagerată de a satisface toate dorinţele; 

• atitudinea brutală care îl face pe copil să se simtă ameninţat, lipsit de securitate şi  atunci 

înfruntă adultul, dorind să se răzbune; 

• tutelara exagerată, oprimarea spiritului de independenţă, îngrădirea libertăţii, înăbuşirea 

iniţiativei copilului; 

• abuzul de autoritate; 

• lipsa de autoritate; 

• lipsa de înţelegere şi căldura faţă de copil; 

• pedepsele umilitoare; 

• atitudinea educatorului, care nu vede la copil decât defectele. 

              Acestea în contact cu negativismul duc la încăpăţânare. 

                   Ca mijloc de remediere amintesc: 

- interdicţiile să se exprime sub forma unor rugăminţi ferme, obligându-l efectiv pe copil să 

respecte ceea ce îi pretindem. Îi interzicem (formal) să facă ceea ce vrea în realitate de la 

el, aplicând tehnica condiţionarii aversive. 

- prezentarea restricţiilor şi recomandărilor calm, fără concesii, cu argumente logice fără a 

da drept la replică. 

- orientarea dorinţei de acţiune, afirmarea puterii de voinţă în sens pozitiv; 

- oferirea de alternative şi confrutarea cu ele, ca şi posibilităţi de a decide. 

         2. Agresivitatea şi auto agresivitatea se manifestă direct prin vătămarea altui copil, tăvălirea 

pe podea, lovirea intenţionată de podea sau de pereţi, accese de plâns şi de furie, jignire verbală, 

enervare, refuzul contactului social al ajutorului şi  închiderea în sine. 

              In general, acestea sunt manifestări ale neglijării,”ale nevrozei de abandon”, ale geloziei 

cauzate de preferinţele exprimate de adult pentru alţi copii, copilul se închide în sine şi devine ostil 

faţă de cel preferat. 

              Prevenirea manifestărilor comportamentale de acest gen se realizează prin: 

- crearea unei ambianţe calme şi afective; 

- cultivarea preocupărilor de joc individual şi colectiv; 
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- exprimarea interdicţiilor cu calm, sub forma rugăminţilor ferme; administrarea pedepselor 

să dea sens îndreptării.  

         a) agresivitate importată; 

         b) agresivitate intragenerată. 

         a) Agresivitatea importată (adusă din exterior-clasă) este de două subtipuri: agresivitate copie 

şi agresivitate stocată. Agresivitatea copie constă în acte de imitare a agresivităţii, iar cea stocată 

rezultă din presiunile agresive ale mediului extern (angoase existenţiale, subapreciere, afectivitate 

deficitară din partea părinţilor) ce are drept efect agresivitatea. 

         b) Agresivitatea intragenerată ia naştere în interiorul clasei şi are mai multe forme: 

agresivitate cu efect imediat, constitutive actului educaţional şi institutive  

(Perspective ale agresivităţii în şcoală: specifică locului). 

              Strategii de prevenire: 

                  -  încurajarea; 

                  -  răbdarea; 

                   - dragostea; 

                   - modul pozitiv de coportare; 

                   - comunicare eficientă; 

                   - empatie 

         3. Minciuna este un adevăr, o afirmaţie falsă cu scopul de a induce în eroare o persoană sau 

instituie provocâdu-i un prejudiciu moral sau material. Din punct de vedere psihologic, minciuna 

presupune o anumită elaborare pe plan mintal, o anumită inhibiţie, precum şi o anumită putere de 

prevedere. Minciuna conştientă sau adevarată apare aproximativ la vârsta de 4 ani şi devine un 

mijloc de a-l scăpa pe copil de anumite încurcături sau neplăceri. 

Cauzele care generează minciuna sunt: 

• nevoia de conservare. Am observat că prin minciună copiii urmăresc să obţină anumite 

bunuri concrete, alimente, îmbrăcăminte sau să evite pedepsele şi să primească anumite 

recompense. 

• nevoia de afirmare. Copilul minte că a facut o anumită faptă deosebită, îţi abrogă titluri, 

merite cu scopul de a ieşi în evidenţă şi a atrage atenţia asupra sa. 

• nevoia de distracţie. Uneori copilul minte cu scopul de a obţine permisiunea de a se juca cu 

copiii, de a se plimba, de a se uita la un film cu desene animate, de a se juca la calculator.  

              S-a confirmat astfel ipoteza că minciuna se iveşte în legatură cu trebuinţele de conservare 

pentru care se tinde fie înlăturarea situaţiilor ameninţătoare, fie obţinerea diverselor situaţii 

favorabile. Prevenirea şi terapia minciunii presupune intervenţia diferenţiată  în funcţie de 

particularităţile de vârstă şi individuale ale copilului. 

              La vârstele mici se recomandă să nu se dramatizeze minciuna pentru că este un fenomen 

trecător. Este necesar să creăm un climat plin de încredere, afecţiune, să dezvoltăm spiritul de 

discernământ, judecata, să evităm admonestarea, blamul, pedepsele nedrepte. 

              Comportamentul devine în ultimă instanţă oglinda fidelă a structurii şi profilul personalităţii. 

Calea cea mai bună de modelare a comportamentului este confruntarea sistematică a copilului cu 

situaţii reale cât mai variate în care el să reacţioneze şi să acţioneze în conformitate cu anumite 

criterii şi etaloane valorice, asumându-şi rolul pe care să-l exercite în diferite sfere ale socialului. 
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Retardul de limbaj 

RANGA MARIANA 

PROFESOR LOGOPED, CJRAE BRAȘOV 

 

Retardul de limbaj presupune incapacitatea copilului de a atinge un nivel de dezvoltare a 

limbajului conform vârstei sale cronologice.Se poate vorbi despre retard de limbaj după vârsta de 3 

ani datorită ritmurilor diferite de dezvoltare a limbajului. 

Acest retard de limbaj apare asociat altor tulburari : deficiență mintală, deficiență de auz, 

infirmitate motorie de origine cerebrală sau fără să fie prezente aceste dizabilități. 

Retardul de limbaj se diferentiază de dislalie prin faptul că nu sunt afectate sunete izolate ci 

sunt deformate cuvintele.  

                                      Terapia retardului de limbaj 

1.Gimnastica aparatului fonoarticulator 

-umflarea obrajilor și dezumflarea lor prin lovire (spargem baloanele ) 

-suptul obrajilor 

-inchiderea și deschiderea gurii 

- limba spală dinții 

- limba spală buzele 

-miscări  ale limbii la dreapta și stânga astfel încât să atingă colțurile buzelor 

-imitarea surâsului 

- imitarea pupicului dat mamei. 

2.Imitarea onomatopeelor 

 - cum face cocosul cucurigu 

- cum face vaca muuu 

- cum face pisica miau 

- cum face broasca oac 

- cum face găina cotcodac 
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- cum face puiul piu-piu. 

3.Repetarea unor silabe   

-ma, me, mi, mo,mu 

-ama,eme,imi,omo,umu, 

-am,em,im,om 

- ta, te, ti, to, tu 

-ata,ete,iti,oto,utu 

-at,et,it,ot,ut. 

Etc… 

4.Exersarea pronuntiei unor cuvinte ușoare(monosilabice și bisilabice) 

   -animale : vacă,cal, pui, oaie, leu.  

  - obiecte: masă, pat, cană,ușă. 

  - fructe si legume: pară, măr, roșie. 

  - alimente: ou,unt,salată. 

  - culori :roz, maro, roșu, alb. 

Etc. 

5. Repetarea unor propoziții simple 

Beau apă .  

Am un măr roșu. 

           Bat la ușă. 

           Cana este pe masă. 

           Am un pat roz. 

           Etc. 

 

           6. Eu spun două cuvinte dar unul este greșit.Te rog să-l repeți pe cel corect 

            MASA / MAȘA 
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            SALATĂ / ZALATĂ 

             UȘĂ / USĂ 

              ROȘU / ROSU 

               ALB / AIB 

               VACĂ / FACĂ. 

                Etc. 

7.Jocuri de tipul eu spun una tu mai multe  

  - cu animale  

 - cu legume 

 - cu fructe 

- cu obiecte din casă 

- cu flori 

- cu jucări. 

8.Povestirea după imgini  și reproducerea de povestiri cunoscute fiind ajutat de întrebări. 
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Noi dimensiuni ale comunicării profesor-elev 

la disciplina educaţie tehnologică 

Prof.Modiga Ionela 

 Şcoala Gimnazială “Dan Barbilian”, Galaţi 

  

Comunicarea este cea mai importantă caracteristică a omenirii, cea mai mare realizare a sa şi 

reprezintă abilitatea oamenilor de a transforma vorbele în cuvinte, cu ajutorul cărora sunt capabili să-

şi facă cunoscute dorinţele, ideile şi sentimentele.  

 Cadrele didactice trebuie să stăpânească arta conversaţiei. Aceasta este o condiţie obligatorie 

a eficientizării procesului de învăţământ. 

            Un dascăl modern ştie că şcoala trebuie în primul rând să formeze, ştie să coboare la nivelul 

de înţelegere al elevilor săi, ştie să-i “momească” cu o retorică a utilităţii practice, ştie să înlăture 

riscurile pe care le presupune relaţia de comunicare apropiată cu elevii, familiarismul şi eroarea în 

formularea soluţiilor şi sfaturilor date elevilor. 

Un loc  important în activitatea de predare-învăţare îl deţine comunicarea educaţională, 

deoarece rolul profesorului nu este numai acela de a deţine cunoştinţe de specialitate, ci şi de a 

transmite aceste cunoştinţe,într-un limbaj specific, elevilor cărora se adresează. 

Scopul comunicării didactice este acela de a forma convingeri prin organizarea activităţii 

didactice şi alegerea acelor procedee favorabile formării convingerilor. 

Aşadar, sarcina profesorului şi a dirigintelui nu este una simplă. Pe lângă aceste aptitudini 

psihopedagogice speciale, profesorul trebuie să aibă o cultură generală şi să stăpânească materia pe 

care o predă. ,,Cartea-n cap, nu capu-n carte”.  

 Principalii factori în realizarea cu succes a procesului educaţional la disciplina şcolară rămân 

personalitatea profesorului, motivaţia, capacităţile intelectuale şi practice ale elevilor. 

Încă de la început Educaţia tehnologică a fost promovată ca o disciplină de cultură generală, 

cu caracter interdisciplinar şi practic-aplicativ. Educaţia tehnologică este orientată explicit spre 

familiarizarea elevilor cu mediul înconjurător (natural, social, cultural, tehnic ş.a.) şi dezvoltarea 

potenţialului lor creator prin observarea, investigarea, proiectarea, realizarea şi valorificarea unor 

produse simple, care  răspund  nevoilor personale şi sociale. 

Centrarea pe nevoile şi interesele elevului privind actualele probleme globale ale omenirii s-a 

concretizat într-un curriculum în care cuvintele cheie ale lumii moderne: locuinţă, hrană, resurse 

materiale, bani, energie, comunicaţii, transporturi, loc de muncă  au devenit denumirea modulelor 

care au și dat identitate și inedit acestei frumoase şi atractive  discipline de învățământ.  

Folosindu-se de tactul pedagogic , de experienţa acumulată, profesorul reuşeşte să  pună în 

valoare calităţi nebănuite de elev,contribuind la ridicarea stimei de sine şi la accentuarea încrederii în 

forţele proprii.Cred că acest lucru va influenţa în mod hotărâtor viitorul adult, iar tu ca dascăl esti 

mulţumit că ţi-ai dus la îndeplinire menirea ta.  

Educația tehnologică ca disciplină de cultură generală, oferă elevilor din clasele V-VIII șansa 

de ”a învăța altfel”, activitatea la Educația Tehnologică fiind asociată  învăţării şi devenirii personale 

într-o lume modificată de tehnologie, dar a omului.  

Definitoriu pentru Educaţia tehnologică în gimnaziu este faptul că învăţarea vizează, 

prioritar, formarea de abilităţi de gândire critică şi de abilităţi practice, în condiţii de cooperare. 
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Crearea unor situatii de instruire centrate pe analiza de produs elimină riscul unei teoretizări 

excesive. Profesorul propune elevilor spre analiză diferite categorii de produse (obiecte, servicii, 

informații etc.) sau bunuri care nu se găsesc ca atare in natură întrucât sunt rezultatul unei 

transformări sau schimbări operate de om în vederea satisfacerii unor trebuințe. 

Eşti profesor. Ţinuta ştiinţifică a discursului tău este obligatorie. Limbajul academic este 

literă de lege. Se impune, însă, dacă îţi doreşti aproprierea de elevii tăi, adaptarea, ,,pigmentarea’’ 

formulei comunicative, îmbogăţirea logosului tău profesoral -în funcţie de datele personale ale 

elevilor- prin înserarea de elemente informale, de multe ori apelând la procesul tehnologic aplicat de 

mama lor în realizarea cozonacilor de Paşte petru a înţelege complicatele procese tehnologige de 

realizare a unui produs metalic, din cauciuc ,din plastic,din sticlă ,din lemn sau din materiale textile. 

Acestea fac din tine, în ochii lor, un om pământean -nu aşezat pe un piedestal. 

 Elevul de astăzi nu se lasă impresionat de perfecţiune şi de turnuri de fildeş. Nu agreează 

profesorul pedant care le transmite prin toţi porii : ,,-Ia uitaţi-vă la mine cât sunt de deştept!’” Li se 

pare ridicolă asocierea profesor-piedestal.  Şi reacţionează. Intră aproape automat în defensivă. Scot 

armele de apărare. Sfidează prin neparticipare la actul învăţării. Afişează un comportament 

provocator care să contravină cât mai flagrant rigorilor profesorului. 

Subiectul din bancă nu vrea să vadă în dascălul său pe Domnul sau pe Doamna Perfeţiune, ci 

doreşte să te considere partenerul lui de lucru. Imperfect, dar perfectibil, ca şi el, profund uman, un 

furnizor de confort –atât intelectual cât şi relaţional. Un om pe care îl înţelege când vorbeşte, pentru 

că ştie să crească sau să scadă calitatea discursului în funcţie de particularităţile de vârstă, psiho-

emoţionale şi intelectuale ale elevului. Să se dovedească capabil să formeze deprinderi, abilităţi, 

competenţe, să ştie să fie chiar un sfătuitor, dacă e nevoie. Un om în care să aibă încredere, corect, 

riguros, dar prietenos, dornic să asculte şi să ia seama la ce i se spune. Încrezător în capacitatea 

tânărului de-a evolua, răbdător, cu declicurile ce se manifestă în timpi psihologici şi nu logici, în 

stare să încurajeze orice pas mic făcut şi care pentru el, poate chiar elevul cu CES, este uriaş. 

Am observat în munca cu elevii mei că apelativul de care uzezi, fie acesta personal sau de 

grup, contează. Cele mai bine primite formule de adresare pentru cei din bănci sunt prenumele lor, 

pentru varianta particulară şi ,,dragilor’’, domnişoarelor sau domnilor”pentru varianta de grup. 

Pentru că acestea trimit, subliminal, în zona afectivului. Te simt apropriat şi, în consecinţă, se simt, la 

rândul lor, conectaţi emoţional. 

            O adevărată ,,revelaţie’’ am avut cu apelativul colectiv ,,copiloţi’’. Când l-am folosit pentru 

prima dată am văzut sprâncene ridicate a nedumerire, perplexitate pe figuri. Am explicat. Ora de 

Educația tehnologică  e ca un avion. Are o traiectorie şi-o destinaţie. Traiectoria reprezintă 

Cunoaşterea, iar destinaţia –Reuşita. Pentru a ajunge la destinaţia corectă e nevoie de echipă. De 

pilot şi copiloţi. Care să colaboreze corect şi permanent. Profesorul este pilotul, iar elevii săi sunt 

copiloţii. Nu putem unii fără alţii. Profesorul fără aportul colectivului cu care lucrează nu-şi găseşte 

noima, iar elevii fără dascăl sunt lipsiţi de o direcţie corectă de dezvoltare. S-au relaxat şi le-a plăcut. 

Că sunt importanţi, că sunt parte activă şi necesară în proces. Am avut chiar surpriza că folosesc 

extra-clasă, între ei, formula : ,,băi, copilotule!’’ 

            Foarte prost primite se dovedesc a fi ,,etichetele’’ puse copiilor, în speţă cele care fac aluzie 

la limitele intelectuale. Dacă, din nefericire, ţi-au scăpat, sau mai grav, le practici cotidian, reacţiile 

sunt pe termen scurt, dar şi pe termen lung. Se transformă în arici, îşi scot ţepii, se închid şi devin 
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,,personaje absente’’. În cazul în care eticheta a fost accindentală, mai ai o şansă de a repara răul. Dar 

e nevoie de timp, de ,,măiestrie artistică’’, tactici de încurajare şi de valorizare faţă de cel vătămat. 

            Pe de altă parte, atitudinea profesorului este un element pe care poţi clădi sau dărâma relaţia 

în cadrul demersului didactic. Aroganţa, criticismul, ironia, sunt păguboase. Inhibă, umilesc, macină 

respectul de sine, cultivă neîncrederea în foţele proprii, dezinteresul pentru disciplina care o predă 

profesorul în cauză, întreţin teama de-a vorbi ca să nu se facă de râs, rateul intelectual –consecinţă a 

lui ,,nu sunt în stare’’! Dacă critica excesivă inhibă şi anihilează, nici lauda în exces, neacoperită, nu 

face bine. Elevul proiectează asupra sa o imagine falsă, înfrumuţesată artificial, cosmetizată. În 

contradicţie cu realitatea. Se supraapreciază, iar la examenele vieţii va rata. În mintea lui se va instala 

confuzia şi va avea impresia că este persecutat, neînţeles. 

            Pe cât e de greu, pe atât este de productiv balansul corect între laudă şi critică. Dacă eşti 

capabil să-l practici la clasă, elevul tău va fi capabil, la rândul său, de introspecţie ; va discerne 

corect între punctele sale tari şi cele slabe, se va autoevalua corect, va crede în potenţialul personal, 

va evolua. 

            Contactul zilnic cu partenerii mei de proces mi-a mai demonstrat că metodica actuală nu 

greşeşte când îţi propune, ca profesor, să valorizezi ,,eroarea ca pe un element de progres în 

devenirea individului’’ (Ghid metodologic-Curriculum Naţional, p.112). Da, funcţionează. Greşeala, 

ideea proastă, sunt mai mult decât nimic. Mai ales pentru acel segment de elevi care sunt 

nonparticipativi. Nu sunt obişnuiţi, nu vor sau nu pot. Trebuie provocaţi. Spun una sau mai multe 

prostii, dar trebuie marcat momentul ca fiind o evoluţie. De la tăcere –la comunicare. Pentru 

stimulare, poţi să pui la bătaie chiar un bonus. Un punct în plus, să zicem, adăugat notei obţinute la 

evaluare. Pentru a-l departaja de acela care rămâne ,,mut ca o lebădă’’. Doi din cinci asemenea elevi 

,,schimbă macazul’’, intră în normalitate şi poţi avea surpriza unei evoluţii, la care, iniţial, nu te-ai fi 

gândit. 

Educația tehnologică s-a dovedit a fi o disciplină plăcută și provocatoare, deopotrivă, pentru 

elevi și profesori, o disciplină în care negocierea între profesor și elevi și elev-elev este un proces 

continuu. 

Utilizarea celor mai noi tehnologii didactice duce la selecţionarea şi întărirea 

comportamntelor adecvate în rândul elevilor. 

O importanţă deosebită trebuie acordată comunicării profesor-elev la distanţă prin 

intermediul mijloacelor tehnologiei infomaţiilor.Sunt situaţii în care se impune o astfel de abordare a 

comunicării. Un exemplu ar fi aplicarea metodei interactive proiectul ce presupune şi lucrul 

acasă.Astfel, profesorul poate urmări parcurgerea unor etape de lucru.Cu această ocazie profesorul 

are ocazia să demonstreze cât este de util un echipament IT în dezvoltarea lor profesională,nu  folosit  

doar pentru o reţea de socializare.  

Din ce în ce mai mult avem printre elevii nostri, din păcate, şi copii cu CES.Comunicarea cu 

aceştia îmbracă forme diverse în funcţie de caracteristicile afecţiunii fiecării elev.Această situaţie 

este mare consumatoare de energie, mai ales afectivă.Dar,după ce trece şocul emoţional ,găsim 

resurse nebănuite în noi -oamenii de la catedră- ne mobilizăm ,cerem ajutorul psihologului şcolar 

,participăm la cursuri de formare specifice şi nu în ultimul rând ochii deschişi sau nu ai elevului 

respectiv aduc calea spre o comunicare specială profesor –elev... 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN  ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

 

418 

 

 Relaţiile dintre profesor şi clasă se polarizează, în general, în sentimente 

de simpatie şi încredere reciprocă. Pentru perfecţionarea relaţiei profesor-elev este necesar să se ia în 

consideraţie, pe de o parte, obiectivele educaţionale, iar pe de altă parte psihologia tineretului 

contemporan, actul educativ fiind un proces de continuă invenţie socială.Un elev primeste 

multe informaţii de la un profesor, pe care le procesează şi le aplică conform cerinţelor de la oră şi le 

va folosi şi în viitor. 

Cred că raporturile dintre profesorii de Educație tehnologică şi elevi nu prezintă numai o 

latură intelectuală, factorul afectiv având o importanţă deosebită asupra randamentului intelectual al 

elevului.Buna dispoziţie în clasă reprezintă o conditie necesară pentru evitarea eşecului şcolar. 

Dispoziţia clasei variază în funcţie de cea a profesorului şi fiecare lecţie se desfăşoară într-un climat 

afectiv particular. În relaţia profesor-elev, profesorul va trebui să ofere prietenia lui, însă în anumite 

limite, pentru că tot ce e mult poate strica.  

            Pentru a avea rezultate –raţiune profesională pentru trezitul de dimineaţă –este esenţial să ai, 

ca formator permanent, capacitatea de-a cunoaşte oamenii cu care lucrezi şi abilitatea de-a 

interacţiona constructiv cu cei cu care intri în contact. 
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COLINDATUL ÎN BIHOR 

prof. Diana Szatmari 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Salonta 

 

Colindatul în Bihor este un obicei legat de sărbătorile de iarnă, fiind în trecut un spectacol de 

mari proporții, la realizarea căruia participa întreaga colectivitate sătească. Identificăm diverse 

limbaje, care contribuie la susținerea mesajului care se vrea a fi transmis, cum ar fi: cuvântul, 

muzica, gestica, dansul, reprezentările plastice. Astfel colindatul tradițional are un caracter sincretic, 

marcat în Bihor de prezența multiplelor elemente componente care se condiționează și se 

influențează reciproc: colinde, instrumente muzicale, dansuri, măști, travestiri care împreună asigură 

realizarea totală a mesajului comunicării.  

 Spectacolul colindatului nu era numai un prilej de urări, felicitări și de delectare, ci și un 

prilej de meditație asupra destinului uman, de inițiere, de cunoaștere și autocunoaștere, pregătindu-l 

pe om atât din punct de vedere psihic și moral, cât și din punct de vedere practic să facă față 

încercărilor vieții. Sensul legendelor care puneau în scenă un animal este explicat de Mircea Eliade 

”ele satisfăceau anumite nevoi ale unui psyché profund, ele jucau un rol în dialectica spiritului 

omenesc care îl obligă pe om să fie prezent în lume, revelându-și lui însuși propriul mod de existență 

și asumându-și totodată responsabilitățile.” 

 

 După formele diverse de organizare, colindatul în Bihor include:  

1. Colindatul copiilor 

2. Colindatul feciorilor și al maturilor (ceata propriu-zisă) 

3. Colindatul gospodarilor vârstnici 

4. Colindatul nevestelor și fetelor, cu totul sporadic 

Colindatul copiilor pe grupe de vârstă, între trei și opt ani și între nouă și paisprezece ani, nu 

diferă cu nimic de cel cunoscut în alte zone etnografice. Din punct de vedere terminologic, pe lângă 

termenul de ”colindat” circulă local, cu referire la ceata copiilor, termenul de ”cucuțat”, derivat din 

cuvântul coc care înseamnă colac. 

Forma cea mai spectaculoasă și mai reprezentativă pentru colindatul tradițional o constituie 

colindatul în ceată organizată al feciorilor și al bărbaților tineri și maturi, diversificat în: colinda tul 

propriu-zis, colindatul ”cu turca”, colindatul ”cu doba”, ”bitușerii” sau ”moșii” care sunt mascați. 

Colindatul feciorilor prezintă evidente caractere dramatice. O formă de spectacol practicată de flăcăii 

care sunt mai ”șodalăi”, este colindatul ”cu pepile”, format din cupluri de ”bărbat și femeie”, de 

”moș și babă” sau din grupuri mai mari de patru-șase persoane, deghizate complet cu fața mânjită cu 

funingine, îmbrăcați cu haine ponosite, cu vocea schimbată, preocupați să nu fie recunoscuți până la 

sfârșitul colindatului. 

O formă restrânsă de colindat, dar răspândită pe întreg cuprinsul țării, este colindatul 

gospodarilor vârstnici care cântau câte una sau două colinde pe la prieteni, rude și vecini, obicei care 

se repetă uneori la Anul Nou și la Bobotează. 
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Femeile și fetele contribuie la transmiterea și menținerea datinei prin cântarea de colinde în 

șezători sau în clăci. Participarea lor la clăci este sporadică, întâlnindu-se doar în unele localități sub 

formă de ”pepi”, care colindă prin vecini în cupluri de ”bărbat și femeie”. 

Ceata feciorilor, formată cu mult înainte de Crăciun și Anul Nou, avea o ierarhie proprie, în 

frunte cu un conducător ”grăitorul” sau ”birăul” și avea un loc de întâlnire la unul din ceată numit 

”gazdă”. Ceata de colindători era formată din douăzeci și cinci până la treizeci de membri, având în 

frunte un ”grăitor”, o ”iapă” sau un ”casier” și un ”birău”. Cei învestiți cu funcții poartă unele 

însemne: împodobirea căciulilor cu iederă și panglică tricoloră sau în diagonală peste piept, iar 

”chemătorii” la ospăț poartă însemnele nuntașilor ”cușme împănate cu prime și mărgele, suman și 

țovuri”. 

Rolul gazdelor este foarte important, un rol cu caracter protocolar impunând un 

comportament special, oferind darurile pregătite dinainte și așezate pe masă: colaci, cârnat, 

”pălincă”, bani, mâncare, prăjituri. Pentru fiecare dar grăitorul mulțumește în formule tradiționale în 

versuri sau proză, numite ”alduiri”, acompaniate de sunetele tobei. Ceata este însoțită și de 

muzicanți, doi ”hididiși” (vioriști) și un ”dobaș” (toboșar) care acompaniază colindele și însoțesc 

chiotele de veselie și voie bună ale colindătorilor în timpul deplasării de la o casă la alta. 

După epuizarea repertoriului de colinde, al cărui număr variază în funcție de localități, de 

statutul gazdelor, urmează rostirea orațiilor ”mulțămita”, ”alduirea”, ”popirea”, „slujirea” bucatelor. 

Această ultimă secvență este plină de umor care înviorează atmosfera gravă de mai înainte, fiind în 

același timp un elogiu al muncii depuse de gospodari și un ”carpe diem” care se încheie cu un ospăț, 

unul sau două jocuri, mai ales în casele cu fete de măritat. Marele ospăț urmează să se desfășoare la 

sfârșitul colindatului, care, mai demult, avea loc în casa gazdei, iar mai nou la căminul cultural. 
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PERSONAJUL ÎN LITERATURA ROMÂNĂ 

  

 PROFESOR MARIN ANGELICA 

 ȘCOALA GIMN. NR. 1 SLOBOZIA, JUD. GIURGIU 

 

 

 Studiul limbii și literaturii române ocupă un loc însemnat în rândul disciplinelor școlare 

datorită valorificării funcției expresive a limbii și a efectelor emoționale pe care le declanșează 

literatura ca ramură a artei. În liceu se urmărește consolidarea competențelor de comunicare ale 

elevilor, esențiale pentru integrarea acestora pe piața muncii. Textul artistic își exercită asupra 

elevilor funcții precum: referențială, cognitivă/informativă, formativă, urmărind formarea și 

dezvoltarea motivațiilor și a atitudinilor, a gândirii critice prin interiorizarea valorilor, a gustului 

estetic, a unui stil intelectual propriu. 

 Profesorul de limba și literatura română, prin calitățile cu care este înzestrat, reprezintă 

adesea un model pentru discipolii săi pe care îi inițiază în descifrarea tainelor textelor literare, în 

comentarea semnificației personajelor, raportându-le la diverse tipologii umane sau formule estetice, 

în identificarea interferențelor literaturii cu celelalte arte. Încă din gimnaziu elevii operează cu 

concepte precum: personaj literar, portret fizic și moral, modalități de caracterizare, schiță de portret. 

În clasele liceale, elevii trebuie să includă personajul literar într-o anumită tipologie socială, umană 

sau estetică, să precizeze semnificația lui în textul literar, să identifice procedeele de caracterizare și 

statutul personajului literar, să arate atitudinea scriitorului față de eroul creat și să o compare cu 

propria lor viziune.  

 Pentru a dezvolta gustul lecturii, simțul artistic și capacitatea de a identifica și caracteriza un 

personaj literar profesorul trebuie să folosească metode și procedee eficiente, care să determine 

implicarea activă și interactivă a elevilor, exersându-le astfel funcțiile intelectuale. Însușirea 

cunoștințelor de către elevi depinde în mare măsură de metodele de predare-învățare utilizate de către 

cadrul didactic. 

  Astfel, scopul principal al oricărui profesor este de a analiza comportamentul și atitudinea 

elevilor față de personajul literar, încercând să folosească cele mai potrivite metode de învățământ 

pentru ca elevii să își însușească noțiuni de teorie literară pe care să le aplice în diverse argumentări, 

să perceapă lectura ca pe o activitate de cunoaștere, să identifice trăsăturile fizice și morale ale 

personajului, precizând procedeele de caracterizare, să îl încadreze în tipologia corespunzătoare și să 

îl compare cu un alt personaj întâlnit în operele literare studiate.  De asemenea, se urmărește 

stimularea interesului elevilor asupra personajelor literare  și asupra caracterizării acestora, întrucât 

eroii operelor literare contribuie la formarea personalității lor și la dezvoltarea morală. Este cunoscut 

faptul că personajele literare au valențe formativ-educative, iar prin valorile și atitudinile descoperite 

elevii își construiesc o personalitate autonomă. Personajul literar este cheia cu care putem pătrunde 

înlăuntrul operei literare. Un personaj bine construit, sau invers, asigură succesul sau căderea operei 

literare. Dată fiind importanța lui în spațiul literaturii, asupra personajului s-au emis păreri încă din 

Antichitate, fiecare epocă, fiecare curent literar văzându-l și interpretându-l în felul său.  

 Prima sinteză estetică care vorbește despre problemele personajului a fost Poetica lui 

Aristotel. El cere o adecvare a diferitelor laturi care ar putea caracteriza personajul, de la vorbire la 
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nume sau la acțiune, într-o totalitate care să aibă o logică impecabilă. Prin personaj, autorul trebuie să 

își propună ,,universalul” care deci se proiectează într-un ,,caracter”. Aristotel stabilește anumite 

laturi ale caracterelor: ele trebuie să fie ,,alese”, între existența și esența personajului să existe 

coincidență deplină. 

  Omul şi personajul au fost priviţi din perspectivă morală, temperamentală, biologică, 

psihologică, sociologică, istorică, etc., sau în combinaţii mai mult sau mai puţin subtile între diferite 

perspective. Orice personaj literar se bazează pe o structură logică pe care în acelaşi timp o pune în 

evidenţă. Orice personaj demonstrează ceva, mai precis logica a ceva.  

 Un criteriu general de clasificare a personajului ar fi acela de a discuta cele trei raporturi 

fundamentale de distribuţie a individului – şi deci a personajului: 

      - raportul om – el însuşi;  

-  raportul individ – colectivitate;  

-  raportul individ – univers.  

Gruparea personajelor de la primul contact cu textul în principale şi secundare, după sfera de interese 

ori trăsături de caracter asemănătoare sau contrastante, este utilă în activitatea didactică, deschizănd 

elevilor perspectiva înţelegerii sistematice a operei, proiectând de la început o lumină asupra 

elementelor primordiale ale operei şi asupra sensurilor ei esenţiale.  

 O altă perspectivă în lumina căreia trebuie să fie considerate personajele în procesul analizei 

literare este raportarea lor permanentă la trăsăturile generale comune ale personajelor ce fac parte din 

literatura aceluiaşi curent sau, eventual a aceleeaşi epoci literare. Este ştiut că, în general, fiecare 

curent literar sau epocă  a imprimat anumite trăsături esenţiale asupra personajelor creaţiilor 

respective.  

 Cunoaşterea personajelor este unul din obiectivele fundamentale ale unei analize literare, 

întrucât înţelegerea caracterelor lor, a ideilor pe care le vehiculează, este una dintre căile care duc la 

descoperirea mesajului creaţiei respective. Prin intermediul personajelor, creatorul operei literare îşi 

transmite propriile gânduri, propria concepţie despre viaţă, despre anumite probleme social-politice, 

despre o infinită gamă de aspecte de viaţă, în general de experienţa personală în confruntarea cu 

viaţa.   

 Întrucât personajele sunt purtătoare de idei ale scriitorilor, în mod firesc, în operă se reflectă  

atitudinea autorilor faţă de acestea. Este necesar să se evidențieze această atitudine , deoarece 

favorizează înţelegerea mai adâncă a profilului moral al personajelor.  

 Atitudinea scriitorului faţă de personaje le imprimă o anume coloristică morală, o anume 

ţinută în viaţă, scriitorul aprobând sau dezaprobând comportarea lor, orientarea lor, înfrumuseţându-

le, făcând din ele, din viaţa lor, surse de educare şi informare în rândurile tineretului şcolar.  

 Scriitorul prezintă personajul, descrie ambianţa în care acţionează și în care trăieşte, pătrunde 

adânc în dezbaterile interioare,  în resursele lui morale pe care un om obişnuit nu le poate descoperi 

integral. 

În societatea contemporană modelul tradiţional de predare nu mai răspunde noilor tendinţe în 

didactica modernă, fiind bazat pe „triada învăţare frontală – studiul manualului – chestionarea”. 

Desfășurarea unei ore ,,canonice” de literatură ,,ascultarea temei-predarea noului conținut al 

învățării-evaluarea înțelegerii acestuia” nu mai satisface gustul și exigențele elevului conștient că nu 

mai reprezintă un simplu obiect, un depozitar de cunoștințe, ci este un partener în procesul de 
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învățare, un beneficiar conștient al actului de predare, care integrează noile achiziții în scheme 

cognitive proprii. Potrivit învățământului tradiţional, cadrul didactic deține rolul major în cadrul 

procesului instructiv-educativ, acela de a transmite cunoştinţele elevului, care memorează şi 

reproduce apoi informaţiile.  

 Pentru un act educațional de calitate care să fie centrat pe elev este nevoie de  dezvoltarea şi 

diversificarea curriculară la nivelul şcolii, de creşterea caracterului aplicativ al cunoştinţelor şi al 

activităţilor, precum şi de stimularea motivaţiei elevilor pentru învăţare. Învăţământul modern 

urmărește stimularea învăţării prin cooperare şi folosirea metodelor activ-participative care să 

solicite atât operațiile gândirii,  imaginaţia și creativitatea elevilor.  

 Am constatat că în activitatea în care am ales să îmbin metodele, ora a devenit atractivă 

pentru elevi, deoarece au fost încurajaţi să îşi exprime propriile păreri referitoare la problematica 

romanului, la evoluția personajului principal și la comportamentului acestuia față de ceilalți, au 

participat activ la derularea activităţii, au relaționat și s-au sprijinit reciproc. Inițial au manifestat 

reticenţă în aplicarea metodei pălăriilor gânditoare, însă și-au interpretat foarte bine rolurile în 

funcție de pălăria aleasă, dovedind creativitate şi spontaneitate.  

       Jurnalul reflexiv s-a dovedit a fi o metodă interesantă, deoarece le-a pus elevilor sinceritatea la 

încercare. 

 Performanța didactică în actul educațional este condiționată de creativitatea cadrului didactic 

și de metodele de învățământ care să plaseze elevul în ipostaza unui actor care contribuie la propria 

formare. 
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FLORIILE 

Prof. Bora Iuliana 

Liceul teoretic „Tudor ArghezȚi – Târgu Cărbunești 

“ Intrând Tu Doamne, în sfănta cetate, şezând pe mânz ,Te-ai sârguit să vi spre patimi , ca să primeşti 

legea şi proroocul.Iar pruncii  evreiesti , mai înainte vestind biruinţa învierii, te-au întâmpinat cu 

ramuri şi cu stâlpări , zicand: bine esti cuvântat Mântuitorule, mântuieşte-ne pe noi”(Triod) 

Sărbătoarea se prăznuieşte în ultima  duminica din Paresimi .La romani se sărbătorea Floralia , în 

cinstea zeiţei Flora , protectoarea florilor, dar creştinătatea  a impus Floriile în amintirea întâmpinării 

cu ramuri de salcie , finic şi palmier a Domnului Isus Hristos la intrarea în Ierusalim după învierea 

lui Lazăr. Românii cinstesc Floriile cu ramuri de salcie înmugurită .Ele sunt simbolul vegetaţiei 

reâmviată primăvara.Salcia este cinstită în această ultimă duminică dinaintea răstignirii 

Mântuitorului fiindcă atunci când Fecioara Maria  a vrut să treacă un râu o salcie s-a aplecat peste 

ape ca să poată trece.Atunci Maica Domnului a binecuvanta-to să nu ajungă niciodată cărbune, să fie 

mereu plecată peste ape şi  sfântă de Florii. Şi în Gorj rămurele de salcie sfinţită erau aduse acasă 

după ce se atingeau cu ele toţi ai casei , precum şi vitele , erau puse la icoană ori la grindă să fie 

ferită gospodăria de rele ori să fie folosite în caz de îmbolnăviri: mâţişorii erau înghiţiţi  , vindecând 

durerile de stomac iar crenguţele petrecute peste brâu se credea că alină durerile de spate.Ramurile 

de salcie sfinţite erau puse în grădini şi livezi ca să le ferească de stihiile naturii, dar în special de 

grindină . La Negomir se legau 2-3 nuiele la vie să o ferească Dumnezeu de grindina, la Racoviţa 

salcia era pusă în ziua de Florii în cânepă pentru a avea rod bogat. În judeţ , aşa cum rezultă din 

notările scriitorului  Alex. Odobescu  oamenii luau ramuri de salcie din crâng , la ieşirea de la slujba 

de la slujba de Florii , fiindca se considera că în acestă zi salcia este sfinţită (fapt asemănător cu apa 

la Bobotează). La Broşteni femeile urmăreau ca ramurile de salcie să fie fără crăci, dacă aveau 

încrengături fără soţ era semn rău , tot la Broşteni ramurile de salcie erau puse în coarnele vacilor şi 

la găleata pentru muls.Se credea că astfel nu va putea fi luat prin vraji sporul laptelui . În această zi 

urzicile culese puse la uscat erau folosite la ceaiuri pentru tot felul de boli . Se zicea că la Florii se 

mărită urzicile şi nu mai sunt bune de mâncat. În majoritatea satelor judeţului se credea că în această 

nu era bine să te speli pe cap fiindcă îţi înfloreşte ( încărunţeşte ) părul. Cultul pentru morţi se 

manifestă la Florii prin pomeni ( inclusive cu peşte fiind dezlegare în post la fel ca la 

Blagoveştenie).Se curăţau mormintele, se plantau flori Meteorologia populară susţine că asa cum e 

vremea în ziua de Florii asa va fi şi la Paşte. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: https://gabrielpopescu.wordpress.com/2010/03/17/traditii-si-obiceiuri-din-judetul-

gorj/ 
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Emoții, sprijin, atitudini pozitive 

                                                                    Prof. Cirimpei Olimpia Doina, Uscatu Maria Alexia 

                                                                    Colegiul Național Pedagogic ,,Carmen Sylva” 

 

Vorbind despre educație trebuie să înțelegem, în primul rând, scopul pe care ni l-am propus 

în calitate de educatori. Dacă acesta este acela de a-i face pe copii să se dezvolte armonios, să-și 

descopere abilitățile, pasiunile și starea de bine existențial, atunci vei fi aproape de ei, un adevărat 

mentor spiritual și cultural. Adică, un părinte! Cu cât dragostea, încurajarea, susţinerea morală sunt 

mai mari, cu atât încrederea copilului creşte. 

 Scriitorul român Ion Codru Drăgușianu a spus: “Învățătorul și profesorul sunt locțiitorii 

statului; au deci o responsabilitate în fața societății; ca locțiitori ai părinților au o responasabilitate și 

mai grea, în fața lui Dumnezeu”. Ca atare, munca dascălului nu se rezumă doar la a transmite 

informații și a dezvolta competențe, acesta cultivă suflete...Dascalul trebuie să transmită copilului 

valori morale, spirituale, culturale, să-l încurajeze să se descopere pe sine și pe ceilalți, să 

relaționeze, să respecte și să iubească. Clasa de gimnaziu B, care a început clasa a V-a în anul 2016, 

a Colegiului Național Pedagogic Carmen Sylva Timișoara, s-a remarcat nu doar prin rezultatele 

excelente la învățătură și purtare, precum și la olimpiadele și concursurile școlare, ci și prin dragoste 

față de lectură, dans, joc. Am descoperit împreună librăria timișoreană ”La două bufnițe”, un loc care 

a devenit,  pentru clasa noastră, a două casă, un loc de învățare, de întâlnire cu scriitori, cu editori de 

carte și cu marea literatură! 

 Am primit cu mare bucurie invitația de a citi și, ulterior, de a scrie despre cărți și a le prezenta 

publicului. An de an am descoperit cărți minunate, am învățat responsabilitatea celui care vorbește în 

public și curajul de a avea o opinie! Aceste prezentări de carte au fost adevărate spectacole: ne-am 

costumat, în funţie de subiectul cărţii, am dansat, am cântat, unele colege au interpretat piese la pian 

şi la chitară, am colorat şi am făcut daruri părinţilor şi invitaţilor. Astfel, am aflat cine vrem să fim! 

 Ne-am bucurat când scriitoarea Veronica D. Niculescu a acceptat invitația nostră de a veni 

acasă la noi, adică la școală. S-a vorbit despre romanul dumneaei: O vară cu Isidor şi am lucrat pe 

atelire: grupa care a făcut afişe pentru lansarea romanului în Timişoara; grupa celor care au făcut 

ilustraţii ale cărţii şi, interesant, o grupă a dorit să realizeze machete ale celor două personaje, care au 

ieşit minunatat. Am lucrat toţi cu mare bucurie. Am fost bucuroși că doamna Veronica D. Niculescu 

a fost impresionată atăt de farmecul architectural al școlii, cât și de noi, de creaţiile noastre și de 

dascălii noștri! 

 Am fost onorați când am fost invitați de către Fundația “Povestașii” să participăm la proiectul 

lor ” Cartea cu cei mai mulți autori”, doi ani la rând, rezultând două cărți,  una fiind dedicată 

centenarului României mari, țara noastră dragă! Proiectul a fost deosebit de interesant, fiecare judeţ, 

reprezentat de către o şcoală, trebuia să continue o poveste, se primeau foi tipizate, iar, noi, elevii, 
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scriam cu mâna pe acestea, dând foaia de la unul la altul. Atenţia şi responsabilitatea erau foarte 

mari, dar am reuşit! 

 Ce provocări a adus învățarea on-line? În 15 martie 2020, un celebru târg de carte trebuia să 

aibă loc în Timișoara, iar noi, entuziaști, am acceptat invitația editurilor de a scrie și a vorbi despre 

cărți, de a fi voluntari în cadrul acestuia. Desigur, nu s-a desfășurat, iar, ulterior, ne-am întâlnit, însa 

doar virtual! Aplicațiile, platformele și gatgeturile au devenit spatii de comunicare! Librăria ne 

așteaptă, de asemenea, la programe on-line,iar podcasturile sunt noua forma de întâlnire cu scriitori! 

Muzee, biblioteci, locuri din lume ne așteaptă în mediul virtual! Am pierdut ceva în aceasta 

pandemie? Da, foarte multe! Am câștigat ceva? Da, foarte multe! Am învățat sa nu ne temem de 

comunicarea virtuala, am învins timpul, spațial, rigiditatea unor lucruri cu care eram familiari. 

Lecțiile sunt mai dinamice, mai interesante, mai diversificate! Universul, în complexitatea sa, este 

mai aproape de noi, la un clic distanta! 

Anii de gimnaziu au reprezentat pentru clasa B, nu doar autocunoaștere ci și cunoașterea 

istoriei orașului nostru,  înseamă și respectul pentru cei care au construit o clădire atât de frumoasă, 

înseamnă respectare tradițiilor religioase ale poporului nostru, înseamnă ajutarea aproapelui și 

cultivarea binelui! Traversând pandemia chiar în ultimul am de gimnaziu, ne-am exersat și format 

competente noi, ne-am adaptat învățării on-line și am reușit! Viitorul ne va dezvălui, treptat, noi 

provocări! 
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Procrastinarea la adolescenți. Relația cu trăsăturile de personalitate și rezultatele 

școlare 

Prof. dr. Beldugan Adelina 

Colegiul Național „Dinicu Golescu”Câmpulung- Muscel 

 

Cercetarea de faţă vizează un concept mai puțin cunoscut din punct de vedere semantic, dar 

aplicat cât se poate de frecvent de către noi toți și anume procrastinarea. În această lucrare, ne-am 

concentrat asupra fenomenului în ceea ce-i privește pe adolescenți și am încercat să găsim o legătură 

între amânarea sarcinilor și trăsăturile acestora de personalitate, corelate cu rezultatele lor școalare. 

Obiectivele cercetării 

În această lucrare s-a urmărit un obiectiv general care constă în investigarea relației dintre 

procrastinare, trăsăturile de personalitate și rezultatele școlare la adolescenți, precum și patru 

obiective specifice ce constau în evaluarea gradului de procrastinare la adolescenți, evaluarea 

trăsăturilor lor de personalitate, precum și colectarea rezultatelor școlare și evaluarea relației dintre 

procrastinare, trăsături de personalitate și rezulatele școlare la adolescenți.  

Ipotezele cercetării 

1. Există o corelație semnificativ statistică între procrastinare și trăsăturile de personalitate 

(Factorul A - schizotimie vs ciclotimie, Factorul B – inteligența, Factorul C – forța eului , 

Factorul G- forșa supraeului, Factorul J- coasthenia versus zeppia, Factorul O – încredere 

versus neîncredere);  

2. Există o corelație semnificativ statistică între procrastinare și media anuală;  

3. Există o corelație semnificativ statistică între media anuală și factorii de personalitate; 

Instrumentele cercetării 

În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite, s-au aplicat în această cercetare două 

chestionare: Chestionarul de personalitate HSPQ pentru adolescenţi – High School Personality 

Questionaire şi Scala de procrastinare – Procrastination Scale (Lay, 1986).  

HSPQ măsoară 14 factori, iar fiecare   dintre   ei   este   măsurat   de   10 itemi.  

Aceste   trăsături   fundamentale   sunt   desemnate   prin   literele alfabetului. În prezenta cercetare 

au fost aleși 6 factori și anume: Factorul A – Schizotimie/Ciclotimie, Factorul B – Inteligența, 

Facrorul C – Forța eului, Factorul G- Forța Supraeului, Factorul J -  Coasthenia/Zeppia, 

Factorul O – Încredere/Neîncredere.  

Scala de procrastinare (Lay,1986) cuprinde 20 de itemi, fiind un instrument care are rolul 

de a măsura existența procrastinării în ceea ce privește sarcinile cotidiene, dar și pe cele școlare. 

Rezultatele cercetării 

În urma prelucrării datelor obținute în programul SPSS, s-au obținut următoarele rezultate: 

 Scorurile subiecţilor la Factorul Procrastinare sunt cuprinse între valorile 24 şi 80. Scorul 

mediu este m = 55.89,  cu o abatere standard de 10.94.  

 Scorurile subiecţilor la Factorul A – Schizotimie/ Ciclotimie sunt cuprinse între valorile 5 şi 

16. Scorul mediu este m = 10.52, cu o abatere standard de 2.64.  

 Scorurile subiecţilor la Factorul B – Inteligență sunt cuprinse între valorile 3 şi 9. Scorul 

mediu este m = 6.44, cu o abatere standard de 1.39.  
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 Scorurile subiecţilor la Factorul C – Forța eului sunt cuprinse între valorile 3 şi 15. Scorul 

mediu este m = 9.23, cu o abatere standard de 2.82.  

 Scorurile subiecţilor la Factorul G – Forța Supraeului sunt cuprinse între valorile 3 şi 17. 

Scorul mediu este m = 11.84, cu o abatere standard de 2.84.  

 Scorurile subiecţilor la Factorul J – Coashenia/Zeppia sunt cuprinse între valorile 4 şi 17. 

Scorul mediu este m = 8.07, cu o abatere standard de 2.61.  

 Scorurile subiecţilor la Factorul O – Încredere/Neîncredere sunt cuprinse între valorile 3 şi 

13. Scorul mediu este m = 8.33, cu o abatere standard de 2.15.  

 Media anuală a subiecților este cuprinsă între valorile 8.50 și 10. Media rezultatelor școlare 

este m= 9.54, cu o abatere standard de 0.45.  

Interpretarea psihologică a datelor 

Scopul studiului de faţă a fost acela de a investiga relaţia dintre procrastinare, trăsăturile de 

personalitate și rezultatele școlare la adolescenți.  

Prezenta cercetare și-a propus să observe în ce măsură ar putea trăsăturile de personalitate ale 

adolescenților să-i determine să amâne mai mult sau mai puțin finalizarea temelor, a proiectelor, a 

sarcinilor cotidiene, a momentului în care se vor apuca de învățat pentru examenele importante din 

viața lor de elevi. Cele două variabile au fost corelate cu rezulatele lor școlare din ultimul an de 

studiu, adică media generală obținută la finalul anului școlar 2019-2020.  

Prima ipoteză sugerează că există o corelație semnificativ statistică între procrastinare și 

trăsăturile de personalitate. Rezultatele obținute în urma aplicării testului neparametric Spearman 

sunt statistic semnificative (rho = 0,261 și p = 0,036) în ceea ce privește relația dintre procrastinare și 

factorul J. Valoarea coeficientului de corelaţie (rho – Spearman) indică o corelație pozitivă, scăzută.  

Factorul J este un factor specific adolescenței, care dispare în perioada maturității. Polul zeppia 

descrie un adolescent caruia îi place sa acționeze în colectiv, este prevenitor, își pune în valoare și își 

construiește personalitatea prin acțiuni de grup. Pe de altă parte, Polul coasthenia se manifestă prin 

individualism, tendința de a fi dificil de satisfăcut, de a acționa singur, tendința de a fi opozant.  

Singurul factor studiat în prezenta cercetare care arată o relație statistic semnificativă cu 

procrastinarea este Factorul J, Coasthenia/ Zeppia. Pentru că rezultatele obținute în urma aplicării 

testului neparametric Spearman (rho = 0,261 și p = 0,036) au indicat o corelație pozitivă, scăzută, iar 

acest fapt arată că rezultatele privesc  dimensiunea Coasthenia. Ținând cont de faptul că adolescenții 

care obțin scoruri înalte la această dimensiune sunt individualiști, dificil de satisfăcut și  cu tendința 

de a cântări totul, ei procrastinează  tocmai din  teama de eșec, amânând sarcinile până în momentul 

în care sunt convinși că, trecând la acțiune, vor obține rezultatele așteptate. Cu alte cuvinte, sunt 

perfecționiști, iar credința că nu ar face lucrurile corespunzător cerințelor, putând fi considerați 

incompetenți, îi determină să procrastineze. Pe de altă parte, un scor înalt la factorul J susține 

comportamentul obsesiv-compulsiv și neurastenic și este cunoscut faptul că anumite tipuri de 

procrastinatori pot fi frământați de gânduri obsesive în legătură cu sarcina de îndeplinit. Ruminația 

este declanșată de întâlnirea cu obstacolele care împiedică începerea unei anumite activități, lăsând-o 

pe altă dată.  

A doua ipoteza face referire la relația dintre procrastinare și media anuală. Rezultatele 

obținute în urma aplicării testului neparametric Spearman nu sunt statistic semnificative (rho = - 

0.238 și p = 0,056), fapt ce infirmă o legătură între cele două variabile.  O posibilă explicație ar putea 
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fi pusă pe seama faptului că lotul de participanți este compus din elevi ai unui colegiu de top din 

județul nostru, ei înșiși cu rezultate școlare foarte bune. De asemenea, scorurile înalte obținute la 

Factorul B – Inteligență (indică perseverență, interes pentru școală, adaptare, uneori tendința de a 

deveni lider recunoscut), vin să întărească ceea ce s-a afirmat mai sus.  

A treia ipoteză sugerează că există o corelație semnificativ statistică între media anuală și 

factorii de personalitate, însă rezultatele obținute nu sunt statistic semnificative pentru a confirma 

relația dintre variabilele menționate. Explicația care poate fi invocată pentru nesusţinerea acestei 

ipoteze s-ar referi tot la conștiiciozitatea elevilor reflectată în rezultatele școlare, care, așa cum s-a 

văzut nu se află în strânsă legătură cu procrastinarea, cu excepția adolescenților care au obținut un 

scor ridicat la Factorul J, dimensiunea Coasthenia, adică a celor perfecționiști, care îți amână 

sarcinile pe fondul fricii de a eșua.  

 

Concluzii și limite  

 În ceea ce priveşte limitele acestei cercetări putem lua în considerare grupul studiat care nu 

reprezintă un eșantion  reprezentativ pentru întreaga populație de adolescenţi și nu putem extinde 

rezultatele acestei cercetări prin generalizare la întreaga populaţie de adolescenţi.  

De asemenea, numărul mare de itemi de completat ar fi putut reprezenta un factor de 

diminuare a atenţiei, iar adolescenţii, plictisiţi, ar fi putut da răspunsuri la întâmplare. Ne mai putem 

gândi şi la dorinţa subiecților de a se pune într-o lumină favorabilă şi atunci răspunsurile lor, mai 

puţin obiective, şi-ar fi putut pierde din sinceritate, fapt ce ar influenţa rezultatele finale ale studiului. 
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Climatul organizaț iei școlare 

Prof.inv. primar : Bianca Stănculețu 

Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Focșani, Vrancea 

                      
Toate activitățile dintr-o organizație școlară sunt dirijate spre atingerea unor obiective specifice 

domeniului educațional. Mai mult decât  în alte organizații, atingerea acestor obiective depinde în 

mare măsură de o cultură organizațională ce permite crearea unui anumit  climat afectiv și de 

atitudinile celor implicați. Climatul favorabil (“sănătatea” unei organizaţii şcolare) se exprimă prin 

capacitatea de a supravieţui şi de a se adapta într-un mediu ostil, dar mai ales prin capacitatea de a se 

dezvolta şi de a funcţiona cu succes”( Păun, E.1999). 

Există mai mulţi indicatori ai “sănătăţii” organizaţionale. În primul rând trebuie stabilite cu 

claritate și în mod realist scopul/scopurile ce sunt vizate și realizat consensul membrilor stabili ai 

școlii pentru realizarea lor. Atunci când în interiorul şcolii există opinii divergente cu privire la 

finalităţile importante de atins, scade eficienţa activităţii, discuțiile despre ce trebuie făcut durează 

uneori mai mult decât activitatea efectivă, care devine o activitate de rutină, uneori haotică în, lipsa 

unui țel precis, sporesc tensiunile şi sentimentele de nemulţumire. 

Crearea unor condiții optime de lucru în școală, combinată cu un sistem propriu de stimulare a 

rezultatelor bune este foarte importantă  pentru stabilirea unui climat organizațional ce să încurajeze 

performanța.  

Analiza climatului școlar 

Structura grupului reprezintă un punct de referință în analiza climatului. Din perspectiva 

elementelor componente, a proprietăților și a proceselor care-i sunt specifice, în abordarea structurii 

grupului. școlar se au în vedere numai caracteristicile grupului de cadre didactice din cadrul 

unităților de învățământ. Între acestea se stabilesc relații interindividuale. directe și statornice, în 

cadrul unor activități similare ce conduc la realizarea obiectivelor educaționale relativ comune. 

Numărul învățătorilor și profesorilor care compun grupul sau colectivul de cadre didactice variază în 

funcție de specificul fiecărei unități de învățământ, de profilul acesteia, de natura și numărul de. 

posturi didactice stabilite în raport cu numărul de școlari repartizați pe grupe, clase și cicluri de 

învățământ. Cu cât grupul de cadre didactice este mai mare, cu atât crește și numărul relațiilor 

posibile. 

În privința școlilor, structura acestora variază în funcție de tipul și profilul lor, dacă sunt în 

mediul urban sau rural, mărimea și structura colectivului de cadre didactice, repartizarea lor pe 

cicluri de învățământ și pe discipline, experiența și competența lor profesională, modul cum respectă 

programul școlar, ordinea și disciplina, cum se preocupă de ridicarea calificării profesionale s.a. În 

aceste cazuri se pune problema unei organizării ierarhice, conformă cu normele existente, dar 

distribuția relațiilor interindividuale ia forma stratificării conducerii, care poate fi verticală sau 

orizontală. Pentru toate problemele de climat trebuie să existe un cadru organizatoric în care membrii 

grupului să se poată manifesta. Fiecare membru al grupului aduce cu sine cunoștințe, experiențe, 
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interese, aspirații, însușiri de personalitate care sunt hotărâtoare în asigurarea calității climatului și a 

eficienței activității. 

Un element specific care determină statutul relațiilor din unitățile școlare este acela că nivelul 

ierarhic al directorilor este cel mai aproape de bază, deci nivelul ierarhiei acestora în relațiile cu 

personalul didactic este limitat la minimum. Fiecare cadru didactic se mișcă pe o arie, conducerea 

devenind reflexivă și implicită în substanța ei cea mai largă, fiind din acest punct de vedere, cel puțin 

egală cu cea a conducerii propriu-zise, indicativă și explicită, realizată de consiliul de administrație al 

cărei președinte este directorul. În acest cadru subliniem și faptul că în procesul subordonării 

personalului didactic din unitățile de învățământ față de conducerea acestora, socialmente necesară, 

existența ambianței instituționale favorabile este potențată de reciprocitatea dependențelor în 

executarea unor roluri sau funcții educative care nu implică neapărat inegalități. 

Climatul depinde în mare măsură de calitatea conducerii luată în totalitatea ei. Orice manager 

are îndatorirea de a-și asuma răspunderea creării, menținerii și dezvoltării climatului pozitiv, 

favorabil, creativ, eficient, urmărind să formeze din membrii personalului didactic o adevărată 

echipă. 

Dimensiunile pedagogice și psihologice multiple ale relațiilor manager-cadre didactice, ca o 

condiție și o cale esențială în formarea climatului educațional o reprezintă mobilizarea și orientarea 

spre îndeplinirea obiectivelor generale și speciale ale unităților de învățământ, ale disciplinelor de 

învățământ și ale ansamblului de acțiuni didactico-educative. Din multitudinea de aspecte menite să 

reprezinte conținutul relațiilor, se consideră ca necesare unele notații în legătură cu organizarea 

muncii în unitatea de învățământ. 

În structura climatului psihosocial sunt implicate variabile care interacţionează între ele şi 

anume: variabile subiective şi variabile obiective. La nivelul școlii gimnaziale supusă cercetării, 

printre variabilele obiective pot fi menţionate: spaţiul şi timpul şcolar, calitatea resurselor 

pedagogice, formele de organizare impuse social, iar printre cele subiective: comportamentul 

managerilor, profesorilor, elevilor, părinţilor; stilurile pedagogice, iniţiativele angajate în proiectarea 

didactică, în alegerea unor forme de organizare (Păun, E., 1999, p.97). 

 Variabilele subiective au un rol din ce în ce mai mare, ceea ce demonstrează importanţa 

dimensiunii culturale a organizaţiei şcolare. 

 Efectele acestui tip de variabile vizează creşterea încrederii membrilor organizaţiei în 

activităţile şcolare, în responsabilitatea managerilor, profesorilor, elevilor, părinţilor şi sunt resimţite 

la nivelul stilurilor manageriale şi didactice care conferă o anumită specificitate organizaţiei şcolare, 

exprimată în gradul de permisivitate/autoritate, participare democratică, adaptabilitate la nou, 

coeziune a colectivelor de referinţă (comisii metodice, clase de elevi, sectoare administrative, 

comitete ale părinţilor etc.).  

În structura climatului organizaţional se evidenţiază un climat general şi unul specific. Climatul 

general este propriu şcolii ca organizaţie specializată în producerea educaţiei, deschisă permanent 

spre toate acţiunile şi influenţele pedagogice ale mediului şi ale sistemului social, iar cel specific este 

propriu clasei de elevi sau altor compartimente ale şcolii (conducere managerială, comisii metodice, 

sector administrativ, bibliotecă). Exprimarea climatului specific este influenţată de calitatea 

climatului general al organizaţiei şcolare. 
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În practică s-au determinat câteva trăsături generale tipice climatelor organizaţionale prezente 

în şcoli: predominanţa variabilelor subiective (atitudinile şi stilurile managerilor, profesorilor, 

elevilor) în raport cu cele obiective (spaţiu, timp, bază didactico-materială, resurse informaţionale şi 

umane, forme de organizare a educaţiei / instruirii impuse social); importanţa aspectelor generale 

(management pedagogic, proiectare curriculară, şcoală deschisă) în raport cu cele particulare, cu 

caracter acţional, exersate la diferite niveluri (clasă de elevi, comisie metodică, administraţie, 

consiliul profesoral, consiliul elevilor, comitetul de  părinţi etc.); acţiunea latentă, nestructurată, dar 

continuă, cu efecte durabile în procesul de dezvoltare organizaţională a şcolii, claselor de elevi, 

comisiilor, consiliului profesoral; stabilitatea relativă în raport cu variabilele subiective şi obiective 

care l-au generat; pe de altă parte, climatul şcolii sau ambianţa educaţională influenţează continuu 

variabilele implicate în conturarea şi evoluţia sa; manifestarea ca dimensiune culturală specifică, 

rezultantă sintetică a unui set de acţiuni şi influenţe pedagogice multiple,desfăşurate continuu şi 

discontinuu la nivelul unui ansamblu de factori interni şi externi, obiectivi şi subiectivi. 

E.Păun (1999) vorbeşte de etosul organizaţiei şcolare, definindu-l ca „ataşamentul 

managerilor, al cadrelor didactice şi elevilor faţă de şcoala lor, dar un ataşament în care climatul 

joacă un rol esenţial”. 

 

Analiza climatului și culturii organizaționale.(2011). Preluat de pe Personal evaluare psihologică: 

http://personal.evaluare-psihologică.ro 

Barbu, D. (2009). Climatul educațional și managementul școlii. București: Editura Didactică și Peda 
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Proiect didactic 

Prof. Înv.primar: Pavlovici-Pătruț Maria 

Prof. Itinerant: Pavlovici-Pătruț Marina-Adriana 

Școala Gimnazială Mașloc 

 

Clasa: a II- a 

Data: 17.05.2021 

Aria curriculară: Terapia educațională complexă și integrată 

Unitatea tematică: ,,Magia cuvintelor 

Modul: stimulare cognitivă 

Subiectul lecției:Joc didactic-Eu spun una, tu spui mai multe 

Tipul lecției: consolidare 

 

Obiective operaţionale: 

a. Cognitive : 

a. 1.2 .să denumească și să descrie corect imaginile prezentatepe baza citirii jetoanelor date; 

b. 1.3. să găsească forma de plural și de singular a cuvintelor; 

c. 1.4. să precizeze sensul cuvintelor noi, să le înțeleagă semnificația ; 

d. 1.5. să formuleze propoziţii în care să folosescă în mod corect singularul şi pluralul cuvintelor; 

 

b. Motrice: 

• să utilizeze corect laptop-ul și să mânuiască corect instrumentele de scris. 

 

c. Afective: 

• să colaboreze în rezolvarea sarcinilor; 

• să respecte normele de comportament. 

 

Resurse: 

I. Metodologice  

Strategii didactice: 

            a)   Metode şi procedee : explicaţia, demonstraţia, conversaţia, exerciţiul, jocul. 
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             b)  Mijloace de învăţământ::  jetoane cu imagini,laptop, fișă de lucru.  

 

c) Forme de organizare : individual, frontal 

II. Temporale: 40 minute 

III. Umane:  1 elev 

IV. Forme şi tehnici de evaluare : obesrvarea sistematică, aprecieri verbale, autoevaluare. 

 

 

 

 V.       Bibliografie/Webografie: 

• PiţilăT.,.Mihăilescu C. - „Limba şi literatura română ”- manual pentru  clasa a II a”, Bucureşti,  Ed. 

Aramis, 2007; 

• Iordăchescu C.-  „Să dezlegăm tainele textelor literare - clasa a II a ” , Piteşti ,Ed. Carmini,  2009; 

• Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română.  Clasa a II - a; 

• Ungureanu,  Adalmina - „Metodica studierii limbii şi literaturii române – învăţământul primar”, Iaşi,  

Editura .AS, 2003;   

• https://www.youtube.com/watch?v=eCzxGHY3BTg 

 

• https://materialelogopedie.files.wordpress.com/2019/10/jetoane-plural.pdf 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=fGbzSvSOgf0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eCzxGHY3BTg
https://materialelogopedie.files.wordpress.com/2019/10/jetoane-plural.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fGbzSvSOgf0
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

Evenimentul 

Didactic 

Comp

et. 

specifi

ce 

 

Conţinutulştiinţific Strategia didactică Evaluare  

Metode Mijloac

e 

Forme 

 de 

organiza

re 

1.Moment 

organizatori

c 

2 min. 

 Se asigură climatul favorabil 

desfăşurăriilecţiei,  a materialelor 

didactice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Captarea 

atenţiei 

6 min. 

 

1.4. 

Se va face printr-o conversaţie 

despre ce mijloace de transport 

cunoaștem?  

https://www.youtube.com/watch?v

=eCzxGHY3BTg 

 

Conversa

ţia 

 

Laptop 

 

Individua

l 

Observar

ea 

comporta

men – 

tului 

verbal şi 

nonverba

l 

3.Anunţarea 

temei 

3 min. 

 

 

 

1.3. 

 

 

1.4. 

Se anunţă tema şi obiectivele 

activităţii, în termeni accesibili 

copiilor. 

➢ Tema activităţii: Jocul “ Eu spun 

una,tu spui multe” 

Se realizează prin prezentarea unei 

scrisori surpriză de la spiridușii 

Zânei Transporturilor, în care se 

cere ajutorul copiilor. 

Observaț

ia, 

 

 

 

 

 

Conversa

ţia 

 

 

Laptop 

 

Individua

l 

Observar

ea 

focalizări

i şi 

menţineri

i atenţiei 

4.Dirijarea  -însușirea corectă de către copii a Observaț Laptop Individua Capacitat

https://www.youtube.com/watch?v=eCzxGHY3BTg
https://www.youtube.com/watch?v=eCzxGHY3BTg
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învăţării 

20 min. 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

1.5. 

 

 

 

 

1.3. 

formelor de singular și plural a 

cuvintelor, precum și a deprinderii 

de a le include corect în propoziții; 

 

-dezvoltarea atențieiși a memoriei 

vizuale. 

PPT 

 

-să denumească corect imaginile 

prezentate pe baza jetoanelor date; 

 

-să găsească forma de plural a 

cuvintelor; 

 

https://materialelogopedie.files.wor

dpress.com/2019/10/jetoane-

plural.pdf 

ia, 

 

 

 

 

 

 

Conversa

ţia, 

 

 

 

Jocul 

didactic 

 l ea de 

exprimar

e corectă 

a 

formelor 

de 

singular 

și plural. 

 

Exprimar

ea clară, 

corectă și 

coerentă 

în 

propoziții 

simple. 

Observar

ea 

sistemati

că a 

elevului. 

 

5. Obţinerea 

performanţei 

3 min. 

 

 

1.5. 

1.3. 

Îi dau elevului fişa de lucru şi îi voi 

da explicaţii privind rezolvarea 

acestora. (Anexa 1) 

Explicaţi

a 

 

Exerciţiu

l 

fișa de 

lucru 

 observare 

sistemati

că 

aprecieri 

verbale 

 

6. 

Asigurarea 

feed-

backului 

3 min. 

 

 

1.5. 

https://www.youtube.com/watch?v

=fGbzSvSOgf0 

În ce vacanță ai vrea să mergi? Și 

cu ce mijloc de transport ți-ar 

plăcea să călătorești? 

Conversa

ția, 

 

 

Observaț

ia 

Laptop 

 

Frontal 

 

aprecieri 

verbale 

7. Incheierea 

activităţii 

3 min. 

 

1.4. 

Dau fişa de colorat elevului. (Anexa 

2) 

Se vor face aprecieri asupra 

participării elevului la lecţie, 

precum şi asupra comportamentului 

pe parcursul orei. 

exerciţiul 

 

conversaţ

ia 

fişa de 

colorat 

individua

lă 

 

frontală 

aprecieri 

verbale 

https://materialelogopedie.files.wordpress.com/2019/10/jetoane-plural.pdf
https://materialelogopedie.files.wordpress.com/2019/10/jetoane-plural.pdf
https://materialelogopedie.files.wordpress.com/2019/10/jetoane-plural.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fGbzSvSOgf0
https://www.youtube.com/watch?v=fGbzSvSOgf0
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                                                      PROIECT DIDACTIC 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

GHEORGHIU IONELA   

GRADINITA NR.13 FOCSANI 

GRUPA:   NIVELUL I (5-6ani) 

TEMA DE STUDIU: ”Când, cum si de ce se întâmplă?” 

SUBTEMA: ”Iarna a sosit din nou !” 

TEMA ZILEI: ”Salvati anotimpurile!” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

A.D.P. + A.L.A. I + A.D.E. (D.S. + D.E.C) + A.L.A. II 

TIPUL DE ACTIVITATE: verificare si consolidare de cunostinte, priceperi si deprinderi 

SCOPUL ACTIVITĂTII: 

*Aprofundarea  cunostintelor copiilor cu privire la anotimpul iarna 

*Stimularea creativitatii ,a lucrului in echipa,a cooperarii si tolerantei,, 

 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITATII INTEGRATE 

 

    A.D.P. (ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ) 

*ÎNTÂLNIREA DE DIMINEATĂ: ”Salvati anotimpurile!”(primirea unei scrisori) 

*SALUTUL :,,Buna dimineata,fluturasii mei!’’ 

*CALENDARUL NATURII:’’ Cum este vremea astazi?’’ 

*ACTIVITATEA DE GRUP:discutii libere intre copii; 

   NOUTATEA ZILEI :,,Un fulg de nea’’ 

  RUTINE: ”Sunt un oaspete bun!” (deprinderi de ordine, disciplină si autoservire) 

  TRANZITII: ”Bat din palme “(cantec) 

  

 

A.L.A.  1 (ACTIVITĂȚI LIBER ALESE) 

              *ARTĂ-”Braduti ninsi”-lipire 

        *BIBLIOTECĂ-”Cartea anotimpului iarna”- citire imagini 
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A.D.E. (ACTIVITĂTI PE DOMENII EXPERIENTIALE) 

 

        D.S – Activitate matematică: ”Salvati anotimpurile”-joc didactic interdisciplinar 

        DEC. – Activitate plastica : ”Peisaj  de iarna ”  (Copacei ninsi si fulgi de nea) –dactilopictura si 

stampilare 

A.L.A. 2 (ACTIVITĂTI LIBER ALESE) 

            *Scaunelul muzical   (joc distractiv) 

               *Noi suntem piticii(joc de miscare cu text si cant) 

 

OBIECTIVE DE REFERINTA VIZATE: 

 

 DOMENIUL STIINTA: 

           *Sa-si imbogateasca experienta senzoriala ca baza a cunostintelor matematice referitoare  la 

recunoasterea ,denumire,cantitate 

           *Sa numeasca vecinii cifrelor 

           *Să raporteze corect cantitatea la număr/numărul la cantitate; 

 

 DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV: 

           *Sa obtina efecte plastice ,forme spontane si elaborate prin tehnici specifice picturii 

           * Sa asocieze miscarile sugerate de textul canteculuicu ritmul acestuia 

 

 DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE: 

           *Sa participe la activitatile de grup ,inclusiv la activitatile de joc ,atat in calitate de vorbitor cat si 

in calitate de auditor 

 

 DOMENIUL OM SI SOCIETATE: 

          *Sa cunoasca  si sa utilizeze unelte simple de lucru pentru  realizarea unei activitati practice 

 

DOMENIUL PSIHOMOTRIC 

          *Sa exprime prin miscare starea sufleteasca creata de muzica audiata 
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STRATEGII DIDACTICE: 

          Metode si procedee: conversatia,  explicatia, povestirea, demonstratia, exercitiul, problematizarea, 

jocul didactic, tehnica mâinii oarbe, turul galeriei, munca în echipă si independentă, recompense. 

         Mijloace didactice: brazi, fluturi pentru prezentă, fulg, medalioane;  imagini imprimate, acuarele, 

pahare cu apă, servetele, plicuri cu probe, ecusoane, , panouri, jetoane cu cifre, plansă suport, elemente 

decupate; plansa model , foi, lipici, elemente decupate,  panou; recompense,copacei,fulgi. 

METODE DE EVALUARE: evaluare orală, evaluare practic-aplicativă, observarea sistematică a 

comportamentului copiilor. 

FORME DE ORGANIZARE: pe grupe, frontală, individuală, pe echipe. 

DURATA: o zi 

 

SCENARIUL ZILEI 

           Activitatea începe cu Întâlnirea de dimineață. 

Copiii sunt așezați în semicerc pe scăunele pentru a putea stabili un contact vizual cu toți 

membrii grupei. 

Salutul – Educatoarea rostește următoarele versuri: 

”Dimineața a venit,/Toți copiii au sosit,/În cerc să ne adunăm/Cu toți să ne salutăm!” 

Se folosește ”tehnica comunicării rotative” – pornind de la educatoare către copilul din dreapta . 

Prezența se va realiza prin așezarea unor fluturasi la panou care contin poze cu copii:,, Acum ca 

ne-am adunat/Si frumos ne-am salutat/Colegii i-am intalnit/ Oare cine n-a venit?” 

Se va completa Calendarul naturii, adresându-se următoarele întrebări: 

• În  ce anotimp suntem? 

• Care sunt caracteristicile anotimpului primăvara? 

• Cum este vremea astăzi? 

• Care sunt lunile primăverii? 

Împărtășirea cu ceilalți 

După salutul de dimineață, voi iniția o discuție cu copiii referitoare la anotimpul primăvara și trezirea 

naturii la viață. Copiii își vor reaminti care este tema săptămânii (”Natura s-a trezit la viață!”) și vor 

enumera aspectele caracteristice anotimpului primăvara. 

Noutatea zilei – Pe o masuta se afla o macheta ce reprezinta anotimpul primavara si in iarba este 

un fluturas trist pentru ca  Vajaie-Vant i-a imprastiat toti prietenii si el a ramas singur in poiana.          
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        Tranzitie : 

,,Floricele s-au trezit/Buna dimineata 

Ele toate au venit/Buna dimineata 

Fluturas cel somnoros /Doarme pe o floare 

Hai cu totii sa-l trezim/Azi e sarbatoare.(cantec) 

Prin tehnica ”mâna oarbă” copiii vor alege câte un medalion, apoi se vor îndrepta spre centrele de lucru, 

identificându-le cu ajutorul medalioanelor purtate. 

Pentru sectorul ,,ARTA” sunt pregatite materialele pentru fluturasi,unde ei vor lipi elementele date. 

La sectorul “BIBLIOTECA’’, copiii vor avea de selectat imagini ce caracterizeaza anotimpul primavara 

realizand ,,Cartea anotimpului primavara” 

Pe versurile”Bucuroși că bine am lucrat/In rand ne asezam. 

 ‘’ Unul după altul omida o formăm!” –ne ridicam 

Urmează Rutina – mersul la toaletă, spălatul mâinilor,servirea micului dejun 

Rugaciunea de dimineata 

Tranzitie: 

,,Bat din palme clap,clap,clap 

Din picioare trap,trap,trap 

Ne-nvartim ,ne rasucim 

Si la hora noi pornim 

Hai la stanga uite-asa 

Si la dreapta tot asa 

Ne-nvartim ne rasucim 

Si noi toti ne veselim” 

        La activitățile pe domenii experiențiale vom scoate din cos tabloul incomplet  și vor rezolva pe rând 

probele pe care Zâna Primăvară le-a pregătit pentru ei, anume: vor număra , vor forma grupe de obiecte, 

se vor juca cu cifrele,  vor da răspunsuri  la  întrebări din diferite domenii. 

Tranzitie:”10degetele”(cantec) 

Pentru ca v-ati descurcat bine la probele la care Zana Primavara v-a supus și să îi arătăm cât de mult o 

iubim m-am gândit  să realizăm un ”Tablou de primăvară”, în care vom picta 

 ,, Copacei si floricele”. 
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Evaluarea actvității plastice se va face prin turul galeriei, copiii exprimându-și părerea despre 

lucrări, o vor alege pe cea care este corect realizată. 

Pentru că au reușit să  depășească probele, Zâna Primăvară le-a trimis niște recompense  dulci 

(buburuze și albinuțe de ciocolată). 

In incheiere:,,Noi suntem piticii”(joc cu text si cant)  si ,,Scaunelul muzical”- joc distractiv 

 

ACTIVITATI LIBER-ALESE 1 

TIPUL DE ACTIVITATE: formare de priceperi si deprinderi 

FORME DE ORGANIZARE: pe grupuri, individual 

DURATA: 30 minute 

“ARTĂ” 

”Braduti ninsi” (lipire) 

OBIECTIVE: 

O1-Sa denumeasca uneltele de lucru folosite 

      O2-Să –si formeze deprinderea de a lipi,pentru realizarea lucrarilor 

O3-Sa-si foloseasca creativitatea pentru realizarea lucrarilor 

O4-Să lucreze curat si îngrijit. 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE SI PROCEDEE: conversatie, explicatie, demonstratie, exercitiul. 

MIJLOACE DIDACTICE: braduleti din lavete,bureti mici si rotunzi,aracet,betisoare urechi’ 

servetele. 

 

“BIBLIOTECĂ” 

”Cartea anotimpului Iarna” (sortare imagini) 

OBIECTIVE: 

O5- Sa priveasca cu atentie imaginile 

O6-Sa identifice imagini specifice anotimpului iarna 

O7-Să exprime verbal ceea ce vad in imagini 

O8-Să recite poezii despre anotimpul iarna 
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STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ȘI PROCEDEE: explicatia, conversatia, demosntratia, exercitiul. 

      MIJLOACE DIDACTICE: carte necompletata,imagi cu elemente specifice iernii 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENIȚIALE 

 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematica 

MIJLOC DE REALIZARE:Joc didactic interdisciplinar:DS+DLC 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Surprizele primăverii! 

TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare cunostinte 

OBIECTIVE DE REFERINTA: 

-*Participarea la activitatile de grup ,inclusiv la cele de joc,atat in calitate de vorbitor cat si de auditor 

*Imbogatirea experientei senzoriale ca baza a cunostintelor matematice 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

Domeniul Știință (D.Ș.) 

O1-Să separe obiecte în funcție de criteriile date; 

O2-Să  plaseze obiecte intr-un spatiu dat  raporteze numărul la cantitate și cantitatea la număr, în limitele 

1-3; 

Domeniul Limba si Comunicare(D.L.C.) 

       O3-Sa identifice personaje din povestile cunoscute 

       O4-Sa schimbe forma initiala a cuvintelor in diminutive 

SARCINA DIDACTICA: să rezolve corect sarcinile de lucru ale jocului. 

REGULILE JOCULUI: jocul se desfășoară sub formă de întrecere pe echipe: echipa florilor și echipa 

flutuașilor. Fiecare echipă are de rezolvat anumite sarcini. Câștigă echipa care a adunat cele mai multe 

flori roșii pentru Zână . 

ELEMENTE DE JOC: întrecerea, surpriza, mișcarea, așteptarea, mânuirea materialelor, aplauzele, 

recompensa 

STRATEGII DIDACTICE Metode și procedee: conversația, observația, explicația, descoperirea, 

demonstrația,problematizarea, jocul didactic. 

       Mijloace didactice: ecusoane pentru cele două echipe, panou pentru echipe, plicuri cu cerințe, panou 

(elemente specifice anotimpului primăvara), jetoane cu cifre, flori, pomi, rândunele,  fluturi din carton 

decupate, boluri, lipici, plicuri cu probe/sarcini de lucru, recompense 
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ACTIVITATI  PE DOMENII EXPERENTIALE 

DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV : Activitate artistico-plastica 

TEMA  DE STUDIU:”Cand,cum si de ce se intampla?” 

SUBTEMA: ,,Surprizele Primaverii” 

SUBIECTUL APLICATIV: ,,Copacei infloriti” - ‚, Camp cu flori” 

TIPUL DE ACTIVITATE :  Formare priceperi si deprinderi 

TEHNICA PLASTICA:  ,,Dactilopictura”-,, Stampilare „ 

OBIECTIVE DE REFERINTA : 

      *Sa obtina efecte plastice ,forme  spontane si elaborate prin tehnici specifice picturii 

      *Sa compuna in mod   original   spatiul plastic 

OBIECTIVE OPERATIONALE : 

      O1-sa utilizeze ca instrumente de lucru degetul si ștampila 

      O2-sa analizeze critic si autocritic lucrarile realizate 

STRATEGII DIDACTICE 

      METODE ,TEHNICI ,PROCEDEE   : conversatia,explicatia,demonstatia,exercitiul,turul  galeriei. 

     MIJLOACE  DE  INVATAMANT  :planse model,  copacei, iarba,CD audio 

     MATERIALE SPECIFICE :acuarele  ,pahar  apa, palete de culori , servetele ,stampile din cartofi          

ACTIVITATI LIBER-ALESE 2 

”SCAUNELUL MUZICAL” –joc de miscare 

TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

FORMA DE REALIZARE: joc de mișcare, dans 

DURATA: 20 minute 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

OBIECTIVE COGNITIVE 

• Să intoneze corect cântecul, și să asocieze mișcările corespunzătoare; 

• Să participe activ, în calitate de actor; 

OBIECTIVE PSIHOMOTORII: 

• Să execute corect dansul 

OBIECTIV SOCIO-AFECTIV 

• Colaborarea cu ceilalți colegi în timpul activității. 
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STRATEGII DIDACTICE 

      METODE ȘI PROCEDEE: explicație, demonstrație 

MIJLOACE DIDACTICE: măști 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal 

Copiii vor juca ,, Scaunelul muzical” (pe melodii de primavara) si vor efectua miscari sugerate de textul 

cantecului,,Noi suntem piticii”. 
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PROIECT DIDACTIC 

„CURSA CU OBSTACOLE A LUI MICKEY MOUSE” 

 

Prof.înv.preșc. Roșca Adina 

Grădinița Căsuța Fermecată Luduș 

 

GRUPA: MARE  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ? ” 

PROIECTUL SĂPTĂMÂNAL: „Pornim în călătorie” 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Cursa cu obstacole a lui Mickey Mouse” 

MODUL DE REALIZARE:  activitate  integrată 

TIPUL ACTIVITĂȚII: sistematizare și consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

SCOPURILE  ACTIVITĂȚII: 

❖ Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a semnificațiilor 

structurilor verbale orale; 

❖ Consolidarea cunoștințelor dobândite anterior referitoare la  mijloacele de transport și locomoție; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

❖ Să formuleze propoziții cu cel puțin 3 cuvinte din cele 4, logice și corecte din punct de vedere 

gramatical; 

❖ Să despartă în silabe  minim 5 cuvinte din cele 7, precizând numărul acestora; 

❖ Să folosească  corect formele de plural și singular a cel puțin 3 substantive din cele 5 prezentate; 

❖ Să identifice cel puțin 2 comportamente adecvate care facilitează relațiile de întrajutorare față de 

alte persoane, folosind ca și exemplu întâmplări din viața de zi cu zi; 

❖ Să realizeze sarcinile de lucru cu consecveță, mânuind corect materialele puse la dispoziție. 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual , pe grupuri 

SCOPUL JOCULUI DIDACTIC: exersarea deprinderii de a se exprima corect fonetic, lexical și 

gramatical și extinderea progresivă a vocabularului 
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SARCINA DIDACTICĂ: trecerea peste obstacolele impuse de Toodles, Donald, Minnie, pentru a-l 

ajuta pe Mickey să parcurgă traseul și să finalizeze cursa . 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, numărătoarea, aplauzele, cooperarea, mânuirea materialelor, 

întrecerea, recompense 

REGULILE JOCULUI:  Copilul la care s-a oprit numărătoarea sau solicitat de educatoare privește 

imaginea,  recunoaște și denumeste mijlocul de transport, desparte în silabe cuvântul, formează 

propoziție cu acesta și o redă grafic. Copiii care răspund corect vor fi apreciați și aplaudați, iar cei care 

au anumite ezitări vor fi încurajati și ajutați. 

 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:  

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 

 Întâlnirea de dimineață:  „Mickey și ajutoarele abile” 

            Rutine: „Singurel mă îngrijesc, ca o floare strălucesc!” – consolidarea deprinderii de a se spăla 

pe mâini ori de câte ori este necesar 

            „Locul meu de joacă e curat și frumos!” – exersarea deprinderii de a ordona materialele utilizate 

            Tranziții: „ Dansul Hot-Dog”, „Bate palma și fă hop” 

 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE:  

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE, DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: „Provocările lui 

Toodles” - joc didactic 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE:   

            Artă: „Balonul cu aer cald”- aplicație 

   Joc de masă: „Mijloace de transport terestre”- puzzle, labirint 

 Știință:  „Rachete colorate, corect așezate”- exercițiu cu material individual 

 ACTIVITĂȚI LIBER ALESE:  Joc distractiv: „Minnie si aventurile încurcate”  

STRATEGIA  DIDACTICĂ: 

SISTEMUL METODOLOGIC: conversația, explicația, surpriza, jocul didactic, demonstrația, 

exercițiul, metoda cubului, problematizarea, jocul distractiv. 
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RESURSE : 

A) CURRICULARE: mesajul lui Mickey, videoproiector, cursa cu obstacole, ecusoanele de 

Ajutoare abile, silueta lui Toodles, jetoane cu imagini, cubul, flipchart, simbolurile pentru 

redarea propozițiilor, farfurii de carton, bețe de lemn, pahare de unică folosință, lipici, 

acuarele, rachete colorate, puzzle-uri, labirinturi, cartonașe cu mijloace de transport, paie, 

etc. 

B) UMANE: preșcolarii grupei mijlocii 

C) TEMPORALE: o zi 

D) BIBLIOGRAFICE: 

❖ Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chiș, Vasile Chiș,  „Piramida cunoașterii: repere metodice în 

aplicarea curriculumului preșcolar” – Ed. Diamant, 2014 

❖ Orientări metodice privind aplicarea programei instructiv educative în grădinița de copii”, Ed. 

Şcoala Gălățeană, Galați, 2006.. 

❖ MECT, Curriculum pentru învățământul preșcolar, București, 2008 

❖ Silvia Breben, „Metode interactive de grup – Ghid metodic”, -Ed. Arves, Craiova, 2009 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

Activitatea debutează cu salutul de dimineață, de la intrarea în sala de grupă,   unde copiii au 

posibilitatea de a-şi manifesta starea de spirit, de bună dispoziție, alegându-și fiecare propria modalitatea 

de a se saluta. Apoi se vor așeza în semicerc pentru a avea un contact vizual cu toți membrii grupului. 

Voi alege copilul care dorește să devină „ajutorul șef” al educatoarei pentru această zi.  

Urmează Prezența, copiii sunt rugați să identifice colegii care astăzi nu sunt prezenți la 

grădiniță, iar ajutorul șef îi va sorta și distribui în aranjamentele florale. În continuare  copiii absenții îi 

împărțim în două grupe, după fetiță – băiat și-i numărăm. 

Se trece la completarea calendarului naturii , iar activitatea de grup se va realiza cu ajutorul  

frământărilor de limbă și a exercițiilor de înviorare 

Întâlnirea de dimineață debutează cu mesajul pe videoproiector a lui Mickey Mouse care va participa la 

o cursă cu obstacole. Voi ruga copiii sa ne mobilizam și să devenim Ajutoarele abile ale lui Mickey.   

       Vom rosti împreună mesajul zilei: 

„Bucuroși ne adunăm, 

Și de bine ne urăm: 
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Să fim veseli, prietenoși, 

Mai puțin gălăgioși, 

Să fim harnici în echipă 

Și să nu facem risipă, 

Să muncim cu drag și spor. 

O zi bună, tuturor!” 

      Astfel,  pe rând vom trece peste probele lui Toodlles, Donald și Minnie. Dacă sarcinile sunt 

îndepinite, Mickey își poate continua cursa. Copiii vor primi ecusoanele de Ajutoare abile.       

 

 

Activitățile pe Domenii Experiențiale  reprezintă primul obstacol al cursei. Copiii vor trebui să 

rezolve probele lui Toodles. Vor recunoaste imaginile, vor despărți cuvântul în silabe, vor formula 

propoziții, vor găsi singularul sau pluralul, diminutivele unor cuvinte, vor identifica comportamentele 

care facilitează stabilirea și menținerea relațiilor de întrajutorare, raportându-se la comportamentele 

personajelor,, vor reda grafic cuvintele din propoziții folosindu-se de simbolurile potrivite. 

Pentru răspunsurile oferite, Toodles ne apreciază, iar Mickey poate să-și continue cursa. 

      După explicarea și demonstrarea jocului, se va executa jocul de probă.  

      Copilul care rezolvă sarcina este ales cu ajutorul versurilor: „Avion cu motor 

                    Ia-mă și pe mine în zbor 

                    Să mă fac aviator!” 

      Acesta ia imaginea de pe urechea lui Toodles, o recunoaște, desparte cuvântul în silabe, precizează 

numărul silabelor și alcătuiește o propoziție cu acest cuvânt. 

 

      Se trece la desfășurarea jocului: 

 

Proba nr.1 „Cuvinte potrivite, cuvinte alintate” 

        În căsuța numărul1 se găsesc niște imagini cu mijloace de transport.  Copilul în dreptul căruia s-a 

oprit numărătoarea își alege o imagine, o denumește, precizează pluralul sau singularul și diminutivul 

acesteia. 

 

Proba nr.2 „Știu, cunosc!” 

       Căsuța numărul 2 le cere copiilor să recunoască imaginile de pe flipchart, să despartă cuvântul în 

silabe, precizând numărul lor și să lipească atâtea roți câte silabe are cuvântul.  

 

Proba  nr.3 „Cubul Ajutoarelor abile” 

       Constă în rezolvarea întrebărilor de pe laturile cubului. 

1.  Descrie-l pe Mickey Mouse. 

2. Compară comportamentul lui Pete cu cel al lui Mickey și al prietenilor săi. 

3. Asociază cuvântul „ajutor/ajutoare” unui animal cunoscut de tine. 

4. Analizează: Ce înseamnă „Ajutoare abile?” 

5. Aplică: Completează propozițiile cu imaginile potrivite. 

6. Argumentează: Am procedat corect devenind Ajutoarele abile ale lui Mickey Mouse? De ce? 
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Proba  nr.4 „Gândește și spune” 

      În căsuța numărul 4 se află jetoane. Copilul are ca sarcină să alcătuiască o propoziție, cu unul dintre 

aceste cuvinte și să redea grafic propoziția. Fiecare răspuns corect va fi aplaudat. 

 

 

         Complicarea jocului se realizează prin proba nr.5 „Redă propoziția cu ajutorul simbolurilor”, probă 

în care copiii trebuie să redea, prin simbolurile potrivite, cuvintele din propoziție (triunghiul mare mov –

substantivele, triunghiul mic albastru – adjectivele, cercul mare roșu – verbele). 

      

         Pentru răspunsurile oferite, Toodles ne apreciază, iar Mickey își continuă călătoria. 

 

Tranziție: „Dansul Hot -Dog – joc cu text și cânt 

Rutine: „Singurel mă îngrijesc, ca o floare strălucesc”.  Copiii merg la baie arătând că sunt 

adevărați prieteni ai curățeniei și vor fi îndemnați și susținuți să își păstreze igiena corporală: să se spele 

corect pe mâini, să folosească prosopul. 

 

Activități liber alese 1: Mickey rămâne fără combustibil și este nevoit să poposească la 

Garajul lui Donald. Acesta ne așteaptă și ne supune altor  probe. Voi ruga copiii să mă ajute în 

continuare  și-i voi îndruma  spre centrele de activitati, împărțindu-se după ecusoanele de Ajutoare 

abile: la centrul Artă vor confecționa un balon cu aer, la centrul Știință vor trebui să așeze rachetele 

astfel încât să respecte ordinea culorilor și direcția acestora, de pe materialul suport,  iar la centrul Joc de 

masă vor  realiza puzzle-urile cu mijloacele de transport terestre și vor găsi calea corectă a labirintului. 

Acum că am rezoltat toate sarcinile, Donald îl  recompensează cu combustibil, iar Mickey își 

continuă cursa până la Minnie. 

 

Activități liber alese 2:Pentru a câștiga trofeul, Mickey trebuie să treacă peste ultima probă, cea a 

lui Minnie. Copiii parcurg un traseu sărind în direcția arătată de tălpile de pe materialul suport, iar la 

final, cu ajutorul paielor, să așeze cartonasele cu mijloacele de transport mediului din care acestea fac 

parte.  Fiecare membru al echipelor va concura pe rând.  

 

La finalizarea traseului Mickey își continuă cursa ajungând  și câstigând trofeul. Acesta ne 

mulțumește pentru ajutorul acordat și ne declară „Ajutoare abile” pe drept. 
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PROIECT DIDACTIC 

Cîndea Ana-Maria 

Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu“, Tg-Jiu 

CLASA:a IV-a  

ŞCOALA: Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu“ 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: Cîndea Ana-Maria 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Limba şi literatura română 

UNITATEA TEMATICĂ: Din natură, în cartea de lectură 

SUBIECTUL LECŢIEI: Substantivul-recapitulare 

TIPUL LECȚIEI: recapitularea și sistematizarea cunoștințelor 

SCOPUL: consolidarea și recapitularea cunoştinţelor ce vizează noţiunea de substantiv, dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi 

scrisă în concordanţă cu normele gramaticale în vigoare; 

COMPETENŢĂ GENERALĂ: 

Limba şi literatura  română 

.1 Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare; 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

Limba şi literatura  română 

1.4. Manifestarea atenţiei faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile; 

2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau de grup; 

3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare; 

3.3 Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o opinie referitoare la mesajul citit; 
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

✓ să descrie substantivul precizând definiţia, felul, genul, numărul;  

✓ să recunoască substantivul; 

✓ să analizeze substantive; 

✓ să dea exemple de substantive după anumite cerinţe; 

✓ să clasifice substantivele după anumite criterii; 

✓ să alcătuiască propoziţii folosind substantivele găsite;  

✓ să manifeste interes pentru sesiunea online a lecției de recapitulare;  

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

✓ Mijloace de învățământ: manualul, caietul, prezentare PPT, imagini, fișe de lucru, laptop.  

✓ Metode și procedee: observaţia, conversaţia,  munca independentă,  descoperirea, metoda ciorchinelui,explicatia. 

✓ Forme de organizare: frontală, individuală. 

EVALUARE: 

Strategii, metode și instrumente de evaluare: observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor, aprecieri verbale. 

RESURSE: 

✓ Umane: 31 de elevi; 

✓ Spațiale: sesiune online; 

✓ Temporale: 40 minute  

✓ Bibliografice:  

1. Programa școlară pentru disciplina Limba şi literatura română (clasa a III-a şi a IV-a), aprobată prin ordinal ministrului 

Nr.5003 / 02.12.2014;2. Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la 

școlarii din clasele I-IV, program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar; 
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NR. 

CRT. 

SECVENŢELE 

INSTRUIRII 

CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL 

ŞI DEMERSUL DIDACTIC 

ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ 

 

EVALUARE 
RESURSE 

PROCEDURALE 

RESURSE 

MATERIALE 

FORME DE 

ORGANIZARE 

 

1. 

 

Moment 

organizatoric 

 

Se creează condiţiile necesare pentru 

buna desfăşurare a activităţii.  Se 

stabilește conexiunea online. Se 

pregătesc materialele.  

 

Instructajul verbal 

Conversaţia 

 

Materiale 

necesare 

activităţii 

 

Frontal 

 

 

 

Observarea 

comportament 

elevi 

2. Captarea atenţiei  

Se realizează prin completarea unui 

rebus. (Anexa 1).  

Sarcina de lucru este aceea de a găsi 

sinonime pentru substantivele date, 

obținându-se pe verticala A-B titlul 

lecției: Substantiv - recapitulare. 

Conversaţia 

 

Explicația 

 

 

 

 

Planșa rebus-

suport vizual 

Frontal  Observarea 

sistematică 

 

3. 

 

Actualizarea 

cunoștințelor 

 

Se dirijează următoarea discuţie: 

- Ce este substantivul? Daţi exemple. 

- De câte feluri este substantivul? Daţi 

exemple. 

- Câte numere are substantivul? Daţi 

 

Conversaţia 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Tabla 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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exemple. 

- Câte genuri are substantivul? Daţi 

exemple. 

Elevii îşi reaminteasc cunoştinţele despre 

substantiv prin intermediul unui 

ciorchine. 

 Se scrie pe tablă cuvântul „substantiv” 

iar elevii completează schema.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

plural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda 

ciorchinelui 

 

 

 

 

 

Caiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se fac aprecieri 

verbale asupra 

participării 

elevilor la lecţie 

şi se evidenţiază 

cei care au 

răspuns corect 

pe parcursul 

acesteia. 

SUBSTANTIVUL 

  felul 

 genul numărul 

comun  propriu 

feminin 

 

 neutru 

 
singular 

masculin 
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4. 

 

Anunţarea temei 

 

Se scrie data şi titlul  lecţiei pe tablă, iar 

elevii scriu pe caiete: „Substantivul- 

recapitulare”. 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

5. 

 

Dirijarea învăţării 

 

Exerciţiu aplicativ:  

„Care-i substantivul!” 

▪ Pe ecanele elevilor vor fi scrise 

propoziţiile: 

➢ Ai construit un castel mare din 

nisipul de la mare. 

➢ Un bătrân stă sub un copac 

bătrân. 

➢ A tăiat o roşie pe farfuria roşie. 

➢ Îmi prind părul în coc când coc 

cozonaci. 

➢ Am folosit culori vii pentru a 

colora strugurii din vii. 

▪ Elevii vor trebui să citească fiecare  

propoziţie, în care vor fi câte două 

cuvinte subliniate. Ei vor  recunoaşte 

care din cele două este substantivul. 

 

 

Explicaţia 

 

 

Conversația 

euristică 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagine suport 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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▪ Elevii vor scrie propoziţiile pe 

caietele lor şi vor analiza 

substantivele recunoscute. 

Conversaţia   

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

6. 

Obţinerea 

performanţei 

/Activitate 

recreativă 

 

Prezentare PPT – Recapitularea 

substantivului – JOC. 

Elevii vor avea afișat pe ecranele 

dispozitivelor prezentarea PPT.  

Aceștia vor parcurge oral următoarele 

exerciții: 

1. Găsește un substantiv care să 

însoțească cuvântul indicat;  

2. Transformă cuvântul în 

substantiv;  

3. Alcătuiește un enunț cu perechea 

de cuvinte obținută la ex. 1.  

4. Spune ce denumește substantivul 

dat. Indică numărul și genul 

acestuia. Găsește apoi un sinonim 

pentru acesta. 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentare PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentare PPT 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportament 

elevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

7. Încheierea şi Se fac aprecieri individuale şi colective     
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evaluarea 

activităţii 

privind măsura în care au răspuns în 

timpul orei. 

Conversația   Frontal 

Individual 

Aprecieri 

verbale 
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PROIECT DIDACTIC      

                                                     

                                                         Profesor pt. înv. preșcolar: Grad Victoria-Camelia 

                                                         Grădinița cu program prelung „Prichindel”, Jibou 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu P.P. „Prichindel” Jibou 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR:  Grad Victoria-Camelia 

GRUPA: Mică  

TEMA ANUALĂ: „Când,cum și de ce se întâmplă?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Legume timpurii”  

TEMA ZILEI:  „ Ridichea Uriaşă” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate cu conţinut integrat ADE (DLC+DEC+DȘ(s))      

MIJLOC DE REALIZARE:  povestea educatoarei+pictură+activitate matematică 

TIPUL DE ACTIVITATE: fixare și consolidare de cunoștințe,priceperi și deprinderi 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea deprinderii de a asculta cu atenție o poveste și de a reda prin                                                                         

diferite tehnici de pictură,poziția ridichii în pământ; 

OBIECTIV INTEGRATOR:să picteze ridichea din povestea ascultată,respectând poziția ridichii în   

pământ   

               

Dimensiuni ale dezvoltării: 

 Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

 Mesaje orale în diverse situații de comunicare 

 Exprimarea orală a mesajului,a emoțiilor etc(exprimarea expresivă) 

 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte familiale 

 Curiozitate , interes şi iniţiativă în învăţare 

 Activare şi manifestare a potenţialului creativ 

 Comportamente prosociale,de acceptare și de receptare a diversității 

Comportamente vizate:  

➢ Manifestă încredere în adulții cunoscuți,prin exersarea interacțiunii cu aceștia; 

➢ Inițiază/participă la interacțiuni positive cu copii de vârstă apropiată; 
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➢ Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea şi învăţarea în situaţii noi 

➢ Demonstreză capacitatea de comunicare clară a unor idei,nevoi,curiozități,acțiuni,emoții 

proprii(comunicare expresivă) 

➢ Participă la activități de grup și la activități de joc,în situații uzuale,în calitate de vorbitor 

➢ Demonstrează creativitate prin activităţi artistico-plastice, muzicale şi practice, în conversaţii  şi 

povestiri creative. 

➢ Utilizează mâinile şi degetele pentru realizarea de activităţi variate  

➢ Demonstrează acceptare și înțelegere față de celelalte personae din mediul apropiat 

 

Obiective operaţionale:  

DLC                                                                                                                         

- O1 - Să asculte  cu atenție povestirea educatoarei; 

- O2-  să rețină titlul povestirii; 

- O3 -  să reproducă  firul poveştii aşezând siluetele  în ordinea desfăşurării evenimentelor; 

- O4-  Să răspundă corect la întrebări; 

- O5 -  Să desprindă mesajul povestiri; 

 

DEC 

- O1-să denumească materialele și instrumentele de lucru puse la dispoziție; 

- O2-să denumească culorile cu care vor picta ridichea; 

- O3-să păstreze poziția corectă în timpul lucrului; 

DȘ(s) 

       -să precizeze poziția ridichilor în pământ(rădăcina în pământ(jos),frunzele afară(sus)) 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

• metode şi procedee: povestirea –expunerea ilustrată,povestirea,observația,conversatia, explicaţia, 

exerciţiul,demonstrația,jocul,munca independent,turul galeriei;  

• material didactic:ridiche uriașă confecționată,planșe din poveste, siluete ale personajelor din 

poveste,ridichi, machetă, ecusoane,acuarele,bețișoare,șervețele umede,paleta de culori,foi 

A4,modelul educatoarei, Culegere de texte „Povești populare”-Editura Tehno-Art, 

• forma de organizare : frontal, individual 
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RESURSE:   - umane: educatoarea şi grupa de copii; 

- timp : 30 minute 

 

LOCUL  DESFĂŞURĂRII : sala  de grupă . 

MODALITĂȚI DE EVALUARE : 

 

Continuă -prin observarea comportamentelor,analiza răspunsurilor,a acțiunilor și a îndemânării ; 

Finală-aprecieri verbale. 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

❖ Hobjilă, Angelica, „Elemente de didactica  activităților de educare a limbajului”, Iași, Editura 

Institutul European, 2008; 

❖ Ungureanu,  Adalmina - „Metodica studierii limbii şi literaturii române”, Iaşi,  Editura AS, 2005. 

❖  Breben Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela, Metode interactive de grup, ghid 

metodic, metode şi aplicaţii practice, Editura Arves, 2002; 

❖  Carmen Popa, Elemente de pedagogie preşcolară aplicată, Editura Universităţii din Oradea, 

2007; 

❖  Culea Laurenţia, Angela Sesovici, Filofteia Grama, Activitatea integrată în grădiniţă, EDP 

Publishing          House, Bucureşti, 2008; 

 

 

Scenariul activității 

Se anunţă tema activităţii cu conţinut integrat: “Ridichea uriaşă” desfăşurată în cadrul  

domeniilor experenţiale Limbă şi Comunicare (educarea limbajului) şi Domeniul estetic și 

creativ(pictură) și Domeniul știință(activitate matematică). 

Atenţia copiilor va fi captată prin prezentarea unei ridichi uriașe confecționată care este 

supărată,deoarece copiii un îi cunosc povestea.. 

Reactualizarea cunoștințelor se realizează sub formă de conversaţie despre ce  legumele de 

primăvară cunosc și dacă cunosc vreo poveste despre legume, şi descoperă că nu ştiu nici o poveste 

despre legumele de primăvară și despre ridichea care a sosit la grădiniță. Vreţi să aflaţi povestea ei . 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

462 
 

Voi anunta tema și obiectivele propuse. 

Desfășurarea activității constă în prezentarea poveşti „Ridichea uriaşă” cu ajutorul planșelor. În 

expunerea poveştii voi ţine cont de următoarele: adaptarea vocii şi a tonului, în concordanţă cu 

importanţa faptelor povestite, schimbarea ritmului vorbirii pe parcursul expunerii, respectarea pauzelor 

logice şi  gramaticale, accentuarea unor cuvinte sau propoziţii în funcţie de sensul lor logic, mimică şi 

gesticulaţie adecvată. Explic cuvintele necunoscute copiilor înlocuindu-le cu cele cunoscute de ei: 

să smulgă = să scoată,  

moşneag =  om bătrân, 

babă =  femeie bătrână 

poală =partea de jos a rochiei  

  În obținerea performanței se realizează activitatea de pictură. 

Prin tranziția „Dacă vreau să cresc voinic, 

                       Mănânc legume de mic 

                       Sar ușor ca iepurașii 

                       Zbor încet ca fluturașii 

                       Spre măsuțe ne îndreptăm 

                       Și începem să lucrăm.”(exerciţii imitative) 

 se face trecerea către activitatea artistico-plastică unde copiii vor picta.Se va intui materialul pus 

pe măsuțe și voi prezenta și analiza modelul educatoarei.Voi explica și demonstra modul de 

lucru :pentru a picta ridichea avem nevoie de culorile roșu și verde.Cu ajutorul bețișorului vom picta cu 

roșu rădăcina în partea de jos a fișei ,iar cu ajutorul buretelui vom aplica culoarea verde pe palma 

noastră și prin ștampilare vom amprenta frunzele de la ridiche în partea de sus a rădăcinei. 

Exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii : 

 Mișcăm degețelele, 

 Batem tare palmele 

 Ne spălăm mânuțele 

 Și le scuturăm. 

Voi da semnalul de începere a lucrului.În timp ce copiii lucrează,voi trece printre rânduri și voi 

da indicații individuale,dacă este cazul și vo semna lucrările.Voi urmări mânuirea corectă a ustensilelor 

,poziția corectă a corpului ,a capului și respectarea temei. 

Prin tranziția:La măsuțe-am terminat 
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                     Și frumos noi am lucrat. 

                     Înspre baie ne-ndreptăm, 

                        Ca să ne spălăm. 

În secvenţa didactică asigurarea retenției și a transferului, copiii se vor așeza pe covor în formă 

de semicerc pentru fixarea poveștii.Cu ajutorul copiilor reconstituim ordinea personajelor din 

poveste,prin realizarea machetei,unde copiii vor trebui să răspundă la întrebări și să vină să aleagă 

personajele care au încercat să scoată ridichea și să le așeze în ordinea corectă. 

Evaluarea activității: 

 -  voi insista pe mesajul educativ al poveștii:  

„Chiar de suntem mici 

Uniţi vom fi voinici ! ” 

Solicit să dea exemple cum își ajută ei părinții. 

Ridichea este bucuroasă deoarece copiii au aflat povestea ei și și-a recăpătat zâmbetul.Voi face 

aprecieri colective și individuale cu privire la modul de participare al copiilor la activitate,pentru 

răspunsurile la întrebăriși vom face turul galeriei pentru a aprecia cele mai bune lucrări realizate. 

Copiii sunt invitați să guste din ridichile semănate de moș în grădină. 

 La sfârşitul activităţii se fac aprecieri generale asupra întregii activităţi desfățurate de copii,  

primind, sub formă de surpriză, din ridichea uriaşă, drept recompensă, dulciuri şi zămbărici. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Profesor pt. înv. preșcolar Mureșan Iuliana 

Grădinița cu program prelung „Prichindel”, Jibou 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu program prelung „Prichindel”, Jibou 

EDUCATOARE: Mureșan Iuliana 

NIVEL DE VÂRSTĂ/GRUPA: 5-6 ani, nivel II, Grupa mare 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?” 

TEMA PROIECTULUI: ,,De vorbă cu toamna”. 

TEMA SÂPTĂMÂNII: „S-au copt fructele în livadă” 

TEMA ACTIVITĂȚII: „În livadă” 

ELEMENTELE COMPONENTE  ALE  ACTIVITĂȚII  INTEGRATE:  

ADE: „În livadă”-Domeniul Știință (cunoașterea mediului); Domeniul Psiho-Motric 

MIJLOC DE REALIZARE: lectură după imagini; variante de mers, aruncare și prindere 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

• Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare. 

• Mesajele orale în diverse situații de comunicare. 

• Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării. 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

• Evidențiază caracteristici unor obiecte localizate în spațiul înconjurător. 

• Demonstrează capacitatea de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții 

proprii. 

• Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii. 

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: consolidarea și sistematizarea cunoștințelor copiilor cu privire la aspectele 

caracteristice anotimpului toamna și activități specifice în livadă; consolidarea deprinderiloe motrice de 

bază și utilitar-aplicative învățate. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:    

• Să recunoască caracteristicile anotimpul toamna, pe baza imaginilor prezentate; 
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• Să denumească pomii din livadă, pe baza imaginilor observate; 

• Să enumere fructele specifice anotimpului toamna, pe baza imaginilor prezentate; 

• Să răspundă la întrebări în termini adecvați temei și formulând propoziții logice, valorificând 

experiența personală; 

• Să execute corect mersul(variante), aruncarea și prinderea, conform indicațiilor educatoarei. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: observația, explicația, demonstrația, exercițiul, conversația, problematizarea. 

Resurse materiale: imagini,  fructe de toamnă (mere, pere, prune, gutui, struguri), coșulețe, tăvițe. 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 

DURATA ESTIMATĂ: 40 min 

BIBLIOGRAFIE: 

***Curriculum pentru educație timpurie 2019 

 

 

Scenariul activității 

 

În vederea desfășurării activității în condiții optime, mobilierul este aranjat corespunzător 

modului de concepere al activității și se asigură o atmosferă de lucru adecvată.  

Copiii intră în sala de grupă pe melodia “A venit toamna”. Personajul ,,Toamna ” va fi interpretat 

de către doamna educatoare  care  aduce un coș cu fructe, recitând versurile : 

,,Eu sunt toamna cea bogată, 

Cu de toate încărcată 

Și-am venit acum la voi 

Cu imagini și fructe moi!” 

La activitatea DȘ(cunoașterea mediului –lectură după imagini) li se prezintă copiilor un 

tablou care ilustrează activitățile oamenilor în livadă. În continuare, sunt anunțați că astazi vor discuta 

despre fructele specifice anotimpului toamna si mai apoi își vor imagina cât de frumos este în livadă, se 

vor urca în copaci, vor culege mere, pere și le vor arunca în găleată. 

Copiii sunt  îndrumați să citească imaginea cu aspecte din munca oamenilor în livadă, începând 

cu elementele din planul central și să verbalizeze ceea ce văd. Ei vor sesiza pomii fructiferi aranjaţi pe 
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rânduri, vor denumi fiecare pom cu fructele sale. Totodată, copiii vor enumera fructele specifice 

anotimpului toamna și pe baza imaginilor prezentate ei vor observa că sunt meri cu fructe roşii dar şi cu 

fructe galbene, peri cu fructe galbene zemoase, dar și mai verzi şi mai tari. După observarea panului 

central al tabloului, educatoarea sintetizează ideile enunțate de copii prin citirea imaginilor, apoi va 

dirija percepția lor către celelalte planuri ale tabloului. ,,Ce forma au fructele?”,, Cum arata aceste 

fructe?”, ,,Ce gust au ?” Li se va aduce mai apoi un coș cu fructe de toamna și copii vor putea vedea, 

pipăi, mirosi fructele exersandu-și astfel simțurile. 

Sinteza finală a celor observate va fi realizată de către educatoare, aceasta constând în descrierea 

tabloului în ansamblu.  

 Prin intermediul versurilor: ,,Toamnă, toamnă tu ne-aduci,/Prune struguri, gutui nici,/Pere moi, 

mari şi zemoase,/Mere rumene frumoase”, utilizate aici ca tranziție, activitatea își continuă cursul prin 

organizarea jocului ,, La cules de mere”. 

Copiii vor fi antrenați la DPM  în executarea unor variante de mers și alergare, apoi vor fi împărţiţi în 

două echipe: echipa merelor roșii și echipa merelor galbene (în funcție de ecusoanele din piept). 

Li se explică regulile jocului: 

Din fiecare echipă se va alege câte un copil care va lua un măr, îl va transporta prin tunel și apoi îl va 

așeza în coș. La start pornesc doi copii, câte unul din fiecare echipă. Echipa câştigătoare va primi câte o 

bulină pe panoul pe care se ţine scorul. 

Se efectuează apoi un joc de probă. Doi copii efectuează jocul de probă şi demonstrează cum trebuie să 

se desfăşoare cursa. Se trece apoi la efectuarea jocului propriu zis. Pentru revenirea organismului la 

normal se va propune copiilor un joc de revenire a organismului la normal. 

Pentru a asigura retenția și transferul, se va organiza jocul: ,,Livada cu sănătate”, în cadrul căruia 

fiecare copil este invitat să precizeze un fruct din livadă și să conștientizeze importanța consumului de 

fructe pentru sănătate. 

În încheierea activității vor fi făcute aprecieri asupra modului de realizare a sarcinilor, a 

comportamentului copiilor și vor fi distribuite recompense și în ritmul melodiei „Toamna cea bogată”, 

copiii vor părăsi sala de grupă. 

 Pe tot parcursul activității, propunătoarea va observa comportamentul copiilor și gradul de 

implicare în activități, va oferi întăriri pozitive, va corela eventualele greșeli, va oferi feedback 

constructiv și va formula aprecieri individuale și colective cu privire la prestațiile copiilor. 
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PROIECT DIDACTIC  

Nistor Călina Lenuța 

 Școala Gimnazială „Ion Popescu de Coaș” 

 

DATA: 18 mai 2021  

CLASA: a IV-a  

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii  

DISCIPLINA PREDOMINANTĂ: Matematică   

DISCIPLINE INTEGRATE: Geografie/Arte vizuale și abilități practice  

UNITATEA TEMATICĂ: Delta Dunării   

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Fracții   

SUBIECTUL LECȚIEI: Recapitulare – Fracții  

TIPUL LECȚIEI: lecție de recapitulare 

DURATA: 45 minute 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

✓ Matematică:          

2.1. Recunoaşterea numerelor naturale în concentrul 0- 1 000 000 şi a fracţiilor cu 

numitori mai mici sau egali cu 10, respectiv egali cu 100  

2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000, respectiv a fracţiilor care 

au acelaşi numărător sau acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10 sau numitor egal cu 100  

2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 şi respectiv a fracţiilor care 

au acelaşi numărător sau acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10 sau numitor egal cu 100   

2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000 sau cu 

numere fracţionare  

✓ Geografie:   

2.2. Aplicarea unor elemente și cunoștințe dobândite la alte discipline (științe ale naturii, 

istorie, științe sociale) în descrierea și explicarea realității înconjurătoare  

✓ Arte vizuale și abilități practice  

1.1. Exprimarea de opinii proprii referitoare la mesajele comunicate prin limbaj vizual   

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1 – să descopere titlul lecției, ordonând jetoanele cu litere așezate pe flipchart;   

O2 – să scrie corect perechile de fracții reprezentate prin desen;  

O3 – să compare perechile de fracții reprezentate prin desen, folosind semnele < , > sau = ;  
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O4 – să completeze casetele libere cu numărătorii potriviți, astfel încât rezultatele operațiilor de 

adunare și scădere să fie corecte;  

O5 – să coloreze, în fiecare caz, numărul de elemente corespunzător procentului dat;  

O6 – să identifice reprezentarea grafică potrivită pentru fracția unu supra trei, argumentând alegerea 

făcută;   

O7 – să completeze rebusul dat cu terminologia matematică specifică, obținând pe verticală cuvântul 

„păsările”.   

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ȘI PROCEDEE:  

- conversația;  

- jocul didactic;  

- exercițiul; 

- munca independentă; 

- problematizarea.  

 MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:  

- planșă didactică;  

- jetoane cu litere care formează cuvântul 

„recapitulare”;  

- flipchart;  

- cartonașe cu exerciții;  

- caietele elevilor;   

- insigne cu diferite viețuitoare din deltă.   

 FORME DE ORGANIZARE:  

- frontală;  - individuală.  

 METODE DE EVALUARE:  

- observare sistematică;  

- evaluare orală;  

- autoevaluare;  

- aprecieri verbale.  

 

BIBLIOGRAFIE:  

1. Ministerul Educației Naționale, Programa școlară pentru clasele a III-a și a IV-a, București, 

2014; 

2. Mirela Mihăiescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel, Matematică – 

manual pentru clasa a IV-a, semestrul II, Editura Intuitext, București, 2016;  

3. Mariana Mogoș, Matematică, clasa a IV-a, semestrul al II-lea, Grupul Editorial Art, București;  

4. Mariana Mogoș, Matematică – competențe și perfomanță, clasa a IV-a, Editura Paralela 45, 

Pitești, 2010;  

5. Adina Grigore, Ileana Tănase, Silvia Costache, Exerciții și probleme, culegere de matematică 

pentru clasa a IV-a, Editura Ars Libri, Buzoești, 2018 
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ETAPELE INSTRUIRII 

 

COMP. 

SPEC.  

 

OB.  

OP.  

 

ACTIVITATEA 

 CADRULUI DIDACTIC 

STRATEGII DIDACTICE  

MET. 

DE 

EVAL. 

MET. 

ȘI 

PROC. 

MIJL. 

DE 

ÎNV. 

FORME 

DE 

ORG.  

1. Moment 

organizatoric 

(1 minut) 

  Voi pregăti materialele necesare pentru desfășurarea lecției 

de geografie. Voi îndruma elevii pentru pregătirea 

rechizitelor necesare. 

C
o
n
v
er

sa
-

ți
a 

M
an

u
al

, 

ca
ie

te
 e

tc
. 

 

A
ct

iv
it

at
e 
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o
n
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lă
  

2. Reactualizarea 

cunoștințelor 

(5 minute) 

 

 

 

 

În această etapă a lecției, prin autocorectare, vom verifica 

tema pentru acasă.  

C
o
n
v
er

sa
-

ți
a  

C
ai

et
el

e 
  
  
 

el
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o
r 
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n
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A
u
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. 

 

3. Captarea 

 atenției 

(2 minute) 

 

 

 

 

 

O1 

Pe flipchart,  într-o ordine aleatorie, voi așeza jetoane cu 

litere. Le voi solicita elevilor să ordoneze literele pentru a 

obține cuvântul care reprezintă titlul lecției de azi – 

„recapitulare”.  Jo
cu

l 
d
id

ac
ti

c 

Je
to

an
e 

cu
 

li
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re
/F

li
p
ch
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4. Anunțarea 

temei 

(2 minute) 

 

1.1. 

 Scriem titlul lecției pe tablă și în caiete, apoi le explic 

elevilor cum se va desfășura lecția de azi: exercițiile pe care 

le vom rezolva sunt, de fapt, provocări date de animalele de 

pe planșă: provocarea lebedei, provocarea cailor sălbatici, 

provocarea pelicanilor etc. Ultimul animal care ne va da o 

provocare va fi enotul. După ce vom îndeplini provocarea 

enotului, vom afla care este „comoara Deltei Dunării”.  

E
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a 
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5. Recapitularea 

cunoștințelor 

(12 minute) 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

O2 

O3 

O4 

O5 

O6 

Exercițiile propuse vor fi scrise pe cartonașe puse în plicuri 

și atașate de planșă. În ordine, voi lua câte un plic și le voi 

distribui elevilor cartonașele (ei le vor lipi în caiete), pentru 

a îndeplini „provocările” date de animale. Pe rând, câte un 

elev va ieși la tablă și va rezolva exercițiul, iar ceilalți vor 

lucra individual. (Anexa 1). 
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6. Obținerea 

performanței 

(8 minute) 

 

 

2.1.  

 

 

O7  

Ultimul exercițiu va fi rezolvat individual. Pentru a 

descoperi care este „comoara deltei”, elevii vor completa un 

rebus cu terminologie matematică legată de fracții și vor 

obține pe verticală cuvântul „păsările”. Ca recompensă 

pentru îndeplinirea provocărilor, le voi oferi elevilor diferite 

insigne cu viețuitoare reprezentative pentru Delta Dunării.  M
u
n
că

 i
n
d
ep
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7. Asigurarea retenției 

și transferului 

(3 minute) 

 

 

  

 

 

 

Le voi adresa elevilor câteva întrebări legate de lecția de azi.  

Voi face aprecierile finale și le voi da elevilor, ca temă, 

exercițiile 1, 2, 3, pagina 33, din manual.   C
o
n
v
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-

ți
a 

 

P
la

n
șă

 c
u
 

re
b
u
s 

  

A
ct

iv
it

at
e 

fr
o
n
ta

lă
 

A
p
re

ci
er

i 

v
er

b
al

e 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

471 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 
1 Exercițiul 2 - Mariana Mogoș, Matematică – competențe și perfomanță, clasa a IV-a, Editura Paralela 45, Pitești, 2010, p. 

85, p. 88.  
2 Exercițiul 3 - Adina Grigore, Ileana Tănase, Silvia Costache, Exerciții și probleme, culegere de matematică pentru clasa a 

IV-a, Ed. Ars Libri, Buzoești, 2018, p. 110.  
3 Exercițiul 4 - Mariana Mogoș, Matematică – competențe și perfomanță, clasa a IV-a, Editura Paralela 45, Pitești, 2010, p. 

77.  
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                                                      

 

 

Data:  

Ora: 8 - 9 

Clasa: a II – a D  

Școala : Liceul de Arte ”Ionel Perlea” Slobozia 

Învățător: Prof. înv. primar Goțea Andreea 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina dominantă: Comunicare în limba română 

Unitatea de învățare : Despre prietenie 

Disciplina integrată: Matematică și explorarea mediului , Muzică și mișcare, Dezvoltare personală 

Subiectul:    Semnul de punctuație: Două puncte (:)  

Tipul lecției: fixare și consolidare 

Forma de realizare: activitate integrată 

Competențe specifice: 

Comunicare în limba română – C.L.R.  

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate; 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare;  

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut;  

4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare;  

4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază.  

 

Matematică și explorarea mediului - M.E.M. 

3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social;  

5.1. Sortarea, clasificarea şi înregistrarea prin desene şi tabele a unor date din mediul cunoscut.  

Dezvoltare personală – D. P. 

2.1. Exprimarea emoțiilor de bază în situații variate 
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2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă 

 

Obiective operaționale: 

            O1 – să recunoască semnele de punctuație învățate; 

            O2 – să explice și să exemplifice folosirea semnelor de punctuație învățate;  

            O3 – să precizeze regula de folosire a semnului de punctuație – două puncte (:);  

            O4 – să realizeze corespondența dintre definiție și semnul de punctuație corespunzător;  

O5 – să completeze un text cu semnele de punctuație omise;  

O6  – să formuleze propoziții cu semnului de punctuație – două puncte (:); 

O7– să răspundă cu interes la sarcinile propuse de învățătoare .  

 

Strategia didactică: 

• Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia , observația, problematizarea, jocul didactic, 

copacul ideilor, exerciţiul; 

• Resurse materiale: manual, caiete, instrumente de scris, planșă cu semnele de punctuație, 

fișe de lucru, cartonașe cu semnele de punctuație și explicația folosirii acestora, laptor, 

monitor TV 

• Forme de organizare: - activitate frontală, individuală, pe grupe; 

Evaluare:  observarea sistematică, evaluare continuă şi formativă, evaluare orală 

RESURSE: 

• UMANE: 25 elevi           

• TEMPORALE: 45 minute       

• SPAŢIALE: sala de clasă 
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• BIBLIOGRAFICE:  

o Programa şcolară pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a – Comunicare în limba 

română, 2013; 

o Iliana Dunitrescu, Nicoleta Ciobanu, Comunicare în limba română – manual pentru clasa 

a II – a, Editura C D PRESS, 2014; 

o Iliana Dunitrescu, Nicoleta Ciobanu, Caietul elevului pentru clasa a II – a, Editura CD 

PRESS, 2014; 

o Nicoleta Popescu, Limba română – auxiliar pentru clasa a II a, Editura Elicart, 2003 

o Adeluța Roșu, Călătorie prin limba română – auxiliar de exerciții pentru clasa a II-a,  

Editura Carminis, 2014  

o Daniela Berechet, Florian Berechet, Jeana Tița, Lidia Costache – Comunicare în limba 

română – Modalități de lucru diferențiate , clasa a II-a, Editura Paralela 45 

o Adina Grigore, Ortografia și punctuația la clasele primare și gimnaziale, Editura Ars 

Libri, 2006 

o www.didactic.ro 

http://www.didactic.ro/
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Momentele 

lecţiei 

 

Durata 

 

Desfășurarea lecției 

Resurse  

Evaluare procedurale materiale organizatorice 

 

1.Moment 

organizatoric 

1 min Se vor pregăti materialele necesare bunei 

desfășurări a lecției și se va asigura un climat 

favorabil învăţării. 

 

conversația 

 

sala de clasă 

organizare 

frontală 

observarea 

sistematică 

2.Verificarea 

temei 

11 

min 

Se verifică oral tema pentru acasă. Elevii se 

autocorectează cu roșu. 

conversaţia caietele de 

temă 

activitate 

frontală 

Evaluare 

orala 

3. Captarea și 

orientarea 

atenției 

5 min Învățătorul desenează pe tablă un om de zăpadă 

folosind cât mai multe semne de punctuație, 

plecând de la semnul de punctuație două puncte. Se 

intoneză cântecul ”Omulețul de zăpadă” învățat 

anterior la ora de muzică și mișcare. Elevii vor 

număra semnele de punctuație întâlnite în desen. (. ! 

? , - ). 

 

conversația 

 

explicația 

 

 

monitor tv 

 

computer 

 

 

activitate 

frontală 

 

 

aprecieri 

verbale 

4 Anunțarea 

temei și 

enunțare 

obiectivelor 

urmărite  

1 min       Se anunță subiectul lecției și obiectivele 

într-un limbaj accesibil elevilor. 

        “Astãzi ora de comunicare în limba 

românã vom rezolva exercitii folosind semnele 

de punctuatie învãțate și în special linia de 

 

explicația 

 

 

 

 

 

organizare 

frontală 
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dialog . Va trebui sã fiți atenți, sã identificați 

aceste semne de punctuatie în diferite texte, sã 

completați într-un text semnul de punctuatie 

corespunzãtor.” 

5.Dirijarea 

consolidării 

10 

min 

Se vor pune întrebări în legătură cu situațiile în 

care se folosește linia de dialog. Elevii vor da 

exemple de enunțuri în care se folosesc două 

puncte, vor motiva folosirea lor și vor bate din 

palme când le întâlnesc în propoziție. Se va 

organiza jocul ”Bate din palme când te 

întâlnești cu Urmăritul”. Elevii vor citi textul 

”Crăiasa Zăpezii” din manual și vor bate din 

palme când întâlnesc semnul de punctuație 

două puncte și vor ridica mâinile când întâlnesc 

linia de dialog. 

Se organizează un concurs pe grupe în care 

fiecare lider va trebui să aleagă răspunsul 

corect cu acordul co-echipierilor. Se prezintă 

mai multe întrebări în format ppt. pe monitorul 

TV. 

conversația 

euristică 

 

exemplul 

 

explicația 

 

problematizare

a 

exercițiul 

 

 

manualul 

 

 

prezentare 

ppt. 

 

monitor tv 

 

laptop 

 

organizare 

frontală 

 

 

 

organizare pe 

grupe 

 

observarea 

sistematică 

 

aprecieri şi 

observaţii 

verbale 

 

observarea 

sistematică 
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6. Obținerea 

performanței 

10 

min 

Se va completa frontal, ”în lanț” ex 1 și 2 din 

fișa de lucru. (Anexa 3)  

Copacul ideilor 

Elevii vor fi împărțiți pe grupe și vor primi 

fiecare grupă câte un plic ce conține jetoane ce 

trebuie lipite în Copacul semnelor de 

punctuație. (Anexa 2) 

exercițiul 

 

explicația 

 

copacul ideilor 

fișe de lucru 

 

jetoane 

pentru 

copacul 

semnelor de 

punctuație 

organizare 

frontală 

 

 

organizare pe 

grupe 

aprecieri 

verbale 

 

evaluare 

orală 

7. Asigurarea 

feed-back-ului 

5 min Elevii vor completa  individual ex. 3 și 4 din 

fișa de lucru. 

- Activitate diferențiată ex. 5 

Fișa va fi autoevaluată de către elevi. Vor 

desena pe fișă un om de zăpadă cu față 

zâmbitoare sau tristă în funcție de cum își 

apreciază rezultatul. 

exercițiul 

 

activitate 

independentă 

fișe de lucru  

organizare 

individuală 

evaluare 

individuală 

 

autoevaluare 

Activitate în 

completare 

 Activitate pe grupe 

      Elevii sunt împărțiți în cinci grupe. Fiecare 

grupă va primi câte o fișă pe care este scris un  

text. Ei trebuie să citească textul, iar colegii să 

precizeze locul ( : ) Se va explica folosirea 

 

 

explicația 

 

 

 

fișe cu texte 

 

 

 

organizare  

pe grupe 

 

aprecieri 

verbale 
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semnelor de punctuație.(Anexa 3) 

Joc didactic ” Cine ești ?” Un elev stă în fața 

clasei, iar de-asupra are un semn de punctuație. 

Colegii trebuie să-i dea un indiciu pentru a 

recunoaște semnul de punctuație. 

joc didactic  

fișe cu 

semne de 

punctuație 

 

organizare 

frontală 

 

observare 

sistematică 

8.Tema pentru 

acasă 

2 min Transcrierea corectă în caiet a textului de la ex. 

1 d din fișă. 

Se fac aprecieri generale şi individuale asupra 

participării elevilor la lecție. 

 

explicația 

fișe de lucru  organizare 

frontală 

aprecieri 

verbale finale 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Marin Soltănica Tănțica 

Școala Gimnazială nr. 1 Slobozia Conachi 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Religie Ortodoxă 

Unitatea de învățare: Dumnezeu se face cunoscut omului 

Titlul lecției: Crearea lumii 

Tipul lecției: recapitulare/consolidare 

Durata: 45 min 

COMPETENŢE GENERALE 

C.G.1.Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței  

C.G.2.Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile 

religioase 

C.G.3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității şi 

diversității religioase 

COMPETENŢE SPECIFICE   

C.S.1.2.Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specifice; 

C.S.2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din 

perspectiva unor criterii date; 

C.S.3.2. Identificarea unor responsabilități față de sine şi față de comunitate, după repere date, prin 

raportare la valorile moral-religioase; 

Competențe derivate: 

         C1 –  Precizarea motivului și a scopului creării lumii 

         C2 –  Descrierea cronologiei zilelor creației pe baza textului scripturistic 

         C3 –  Explicarea sintagmei ,,chipul și asemănarea cu Dumnezeu,, 

         C4 – Descrierea modului în care Dumnezeu a creat omul 

 C5 – Prezentarea caracteristicilor și a rolului îngerilor 

Strategia didactică: 

1. Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, descrierea, lectura explicativă, 

observarea dirijată, ,,ciorchinele” 
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2. Mijloace de învățământ: Sfânta Scriptură, planșe Crearea lumii, manualul de religie, laptop, 

videoproiector, fișe de lucru  

3. Forme de organizare a activității elevilor: activitate individuală, activitate frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:   

➢ Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura IBMBOR, Bucureşti, 2008 

➢ Burlacu, Mihail, Pr., Pedagogia creştin-ortodoxă, Ediţie Anastatică, Editura Sf.Martiri 

Brâncoveni, Constanţa, 2009 

➢ Cucoş, Constantin, Educația religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 2009 

➢ Șebu, Pr. Prof. Univ. Sebastian, Metodica Predării Religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 

2000 

➢ Rose, Serafim, Cartea Facerii, Cartea lumii şi omul începuturilor, Editura „Sophia”, Bucureşti, 

2001.
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Scenariul didactic 

Nr. 

crt. 

Etapele 

lecţiei 

 

Comp. 

 

Timp 

 

 

Activitatea profesorului 

 

Activitatea elevilor 

Metode        

şi    

procedee           

Mijloace     

de          

învăţământ 

Forme        

de        

organizare 

 

Evaluare  

1. Momentul 

organizatoric 

 2’ • Salutul 

• Rugăciunea 

• Notarea absenţelor 

• Pregătirea pentru începerea lecţiei 

• Salutul 

• Rugăciunea 

• Pregătirea pentru 

începerea lecţiei 

   

Activitate 

frontală 

 

2. Anunțarea 

conținuturilor 

învățării și 

precizarea 

competențelor 

 2’ • Anunţă şi scrie pe tablă titlul 

lecţiei: „Crearea lumii”- recapitulare / 

consolidare 

• Precizează competenţele urmărite. 

• Scriu data şi titlul lecţiei 

în caiete şi ascultă 

explicaţiile profesorului 

 

Explicația  

   

3. Recapitula 

rea și 

sistematiza 

rea 

cunoștințelor 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

C2 

 

 

30

’ 

 

 

 

 

 

 

 Prezintă elevilor planul 

pentru recapitularea cunoștințelor 

• Învățătura creștină despre crearea 

lumii 

• Crearea lumii nevăzute 

➢ Caracteristicile îngerilor 

➢ Împărțirea îngerilor 

➢ Misiunea îngerilor 

 Elevii notează în 

caiete planul de 

recapitulare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

 

 

Flipchart, 

video-

proiector 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 
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C3 

 

 

C4 

 

 

C5 

 

 

C6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Crearea lumii văzute 

➢ Zilele creației 

➢ Motivul și scopul creării  

• Crearea omului 

➢ Datoriile omului față de 

creație 

 Adresează întrebări elevilor 

pentru a completa schema de pe tablă 

(ciorchinele) 

 Intervine cu explicații și 

clarificări când este cazul 

 Prezintă elevilor 

reprezentări iconografice ale Sfinţilor 

Îngeri şi solicită descrierea acestora. 

Precizare - Deşi îngerii sunt fiinţe 

spirituale, ei sunt reprezentaţi în 

iconografie ca nişte tineri cu aripi. 

Aripile sugerează că ei se deplasează 

foarte repede în spaţiu pentru a 

îndeplini misiunile pe care le au, iar 

înfăţişarea omenească au luat-o 

pentru a se face înţeleşi de oameni. 

 

 

 

 

 

 

 Răspund la 

întrebări 

 

 

 Ascultă cu atenție 

explicațiile profesorului 

 Descriu imaginile 

prezentate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

Explicaţia 

 

Descrierea  

 

Conversatia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icoane 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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 Solicită elevilor să prezinte 

etapele creării lumii văzute. 

 Propune elevilor rezolvarea 

exercițiilor din fișa de lucru  

 Distribuie elevilor fișele 

 Oferă explicații pentru 

rezolvarea sarcinilor de lucru 

 

 Răspund 

solicitărilor profesorului 

 Primesc fișele  

 Sunt atenți la 

explicațiile oferite 

Ciorchinele  

 

 

Explicația  

 

 

 

 

Fise de 

lucru 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

4.  Asocierea, 

generalizarea

aplicarea 

 5’ • Lecturează o pildă, cu 

raţionamente logice, pentru a înţelege 

existenţa unui Creator pentru orice 

creaţie. 

• Cere elevilor să prezinte 

argumente logice aduse de 

„profesorul gazdă” pentru 

demonstrarea logică a existenţei unui 

creator pentru orice creaţie. 

• Adresează elevilor întrebarea: 

- Dacă universul este creat de 

Dumnezeu, ce datorii avem noi faţă 

de El și faţă de întreaga creaţie? 

• Ascultă cu atenție 

 

 

 

• Răspund solicitărilor 

 

 

 

 

 

Lectura 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Fişa de 

lucru 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aprecierea 

activităţii 

 2’ • Face aprecieri generale şi 

individuale, privind atât pregătirea 

• Elevii ascultă aprecierile 

făcute de profesor. 

 

 

  

Activitate 

 

Aprecieri 
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elevilor elevilor și implicarea lor în lecţie.  Explicaţia  frontală verbale 

6. Precizarea şi 

explicarea 

temei pentru 

acasă 

 2’ • Anunţă şi explică tema: Alcătuiți 

un text de 20 de rânduri despre 

crearea lumii, cu titlul ,,Lumea-darul 

lui Dumnezeu pentru oameni,,  

• Elevii notează tema în 

caiete şi ascultă explicaţiile 

profesorului. 

 

 

 

Explicaţia  

  

 

Activitate 

frontală 

 

7. Încheierea 

activităţii 

 2’ • Rugăciunea 

• Salutul 

• Rugăciunea 

• Salutul 
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ACTIVITATE PRACTICĂ CU PĂRINŢII 

Prof. Vană Daniela-Elena 

Școala Gimnazială Liteni, jud. Iași  

 

 

Data: ......... 

Clasa: a VIII-a 

Scop:    

❖ Cunoaștere și intercunoaștere părinte-elev; 

❖ Orientarea şcolară şi profesională a elevilor prin dezvoltarea intereselor, aptitudinilor, 

aspiraţiilor, trăsăturilor pozitive de personalitate; 

❖ Realizarea unei bune comunicări între părinte şi copil. 

Obiectivele: 

o să cunoască propriile interese şi aspiraţii; 

o sa identifice anumite meserii; 

o să identifice abilităţile personale; 

o să coreleze abilităţile cu aspiraţiile şi cu cerinţele meseriei preferate. 

Strategii didactice: 

▪ Tipul de strategie – participativă 

▪ Forme de organizare –  

✓ activitate organizată cu părinţii – frontal,  

✓ activitate organizată cu elevii – frontal,  

✓ activitate părinte-elev- în perechi, frontal. 

Metode şi procedee:  

 conversaţia,  

 explicaţia,  

 jocul-exerciţiu,  

 lucru în echipă. 

Material didactic: 

- fișe de lucru  

- coli hârtie,  

- markere; 

 

Desfăşurarea activităţii 

1. Deschiderea şedinţei – exerciţiu de prezentare 

Fiecare părinte se prezintă spunându-și prenumele și o calitate care începe cu prima 

literă a prenumelui și în același mod își prezintă și copilul.  

„Mă numesc Maria, sunt muncitoare. Pe copilul meu îl cheamă Andrei și este 

ambițios”  

2. Discutarea temei 

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru 

atingerea unor obiective comune în ceea ce priveşte educaţia elevilor, la acestea adăugându- 
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se plăcerea de a fi alături de părinți, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie 

bună, având, pe lângă valoarea social–educativă şi un efect reconfortant. 

Beneficiile pentru părinţi şi elevi 

În calitate de părinte aveţi o influenţă puternică asupra atitudinii copiilor dumneavoastră faţă 

de educaţia la şcoală şi succesele din viitor. Atunci când vă implicaţi în educaţia copiilor 

dumneavoastră – începând de la grădiniţă şi până la liceu – le oferiţi un avantaj important, 

atât la şcoală cât şi în viaţă.  

Un părinte implicat este un părinte interesat. Iată doar câteva metode 

prin care vă puteţi implica mai mult în educaţia copiilor dumneavoastră . 

• Arătaţi-vă interesul: întrebaţi ce s-a întâmplat astăzi la şcoală şi stabiliţi un dialog continuu. 

Acest lucru ajută la pregătirea terenului pentru luarea deciziilor comune între părinte şi elev, 

pe măsură ce copiii dumneavoastră cresc. 

• Creaţi un mediu pentru învăţare:  încurajaţi existenţa unei perioade de efectuare a temelor 

cu puţine distracţii. Stabiliţi care sunt orele potrivite pentru a efectua apeluri telefonice şi 

pentru timp liber petrecut la calculator şi cu jocurile electronice. 

•Ajutaţi la efectuarea temelor: Stabiliţi care sunt priorităţile pentru activităţile de după şcoală, 

slujbă şi orele de efectuat sarcinile din gospodărie, teme şi activităţile recreative. 

•Participaţi la şedinţele cu părinţii: dezvoltaţi un plan împreună cu profesorul, plan care să 

contureze modul cel mai eficient de sprijin pentru copilul dumneavoastră. 

•Participaţi: implicaţi-vă în orice manieră vă convine – fie în seri informative pentru părinţi, 

activităţi de voluntariat, evenimente culturale, de artă şi sportive sau prin participarea în 

consiliul şcolii. 

•Rămâneţi informaţi: aflaţi ce se întâmplă în interiorul clasei, la şcoală şi în comunitatea 

şcolară 

Nu toate aceste informaţii se vor potrivi tuturor părinţilor. Implicaţi-vă în ceea ce vi se 

potriveşte dumneavoastră. 

Pentru o mai bună relaționare cu copilul 

• Apreciază şi încurajează puterile copilului tău! 

• Învaţă să asculţi! Ascultă fără să judeci! 

• Respectă sentimentele copilului tău! 

• Găseşte ceva bun de apreciat la el, zilnic!  

• Bucură-te de  progresele lui, indiferent de dimensiunea acestora! 

• Ajută-ţi constant copilul să aleagă ce este bine! 

• Creează atmosferă plăcută acasă! Copilului îi plac privirile senine şi simte sinceritatea 

cuvintelor! 

• Râzi împreună cu copilul tău!  

• Investeşte ceva din tine în copilul tău! 

• Implică- în luarea deciziilor! 

• Nu pune copilul în situaţii penibile sau jignitoare! 

• Exprimă-ţi clar deciziile şi fii consecvent! 

• Oferă-i dragoste necondiţionat! 

 

Pentru creșterea stimei de sine a copiilor, puteți folosii aceste replici  

▪ Sunt mândru de tine! 
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▪ Te descurci excelent! 

▪ Ai făcut o treabă bună! 

▪ Știam că vei reuși! 

▪ Ai lucrat mult ca să realizezi asta! 

▪ Nimic nu te poate împiedica să reușești! 

 

3. Exerciţiul pentru părinți „Floarea” 

Fiecare părinte va primi o fișă pe care este desenată o floare pe elementele căreia va nota 

conform sarcinilor din tabel  

 

Rădăcină  Meseria dorită pentru copil  

Tulpina  Un obiectiv referitor la copil  

O frunză O calitate personală 

O frunză O calitate a relației părinte-copil 

O frunză O dată calendaristică importantă pentru copil 

O frunză O calitate a copilului  

O frunză O întâmplare fericită  

Floare-o petală Ultima reușită a copilului  

Floare-o petală O urare pentru copil  

Floare-o petală O calitate a copilului pentru meseria dorită 

 

4. Exercițiu pentru elevi „Meseria, brățară de aur” 

Fiecare elev își va desena conturul palmei – în centru/la încheietură va scrie meseria dorită. 

Pe fiecare deget va scrie o calitate care îl recomandă pntru acea meserie.  

 

5. Se vor analiza, în pereche părinte-elev, fișele iar apoi, perechile vor realiza o campanie 

publicitară/slogan (Autoreclamă) prin care se va promova o calitate a copilului pe care o are 

pentru  meseria dorită.   Autoreclama/sloganul realizat vor fi prezentate întregului grup.  

 

6. După ce prezintă autoreclama, fiecare părinte și elev va semna  Contractul personal de 

învățare 

„De azi înainte 

Voi înceta să ...................... 

Voi începe să................... 

Voi continua să.....................” 

 

7. Joc-exerciţiu: „plus-minus”.  

Pe o foaie de flipchart pentru fiecare categorie de participanți la ședință (părinți, elevi) fiecare 

va evalua cu „+” sau „-” activitatea. Se vor număra „+” și „-” pentru fiecare categorie.  

 

8. Închiderea şedinţei şi anunțarea temei pentru următoarea ședință. 

„Biblioteca vie”- Întâlnire cu un om de succes
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ARS TOPIARIA 

Prof. Sofica Vană  

Liceul Teoretic „Ion Neculce” Tg. Frumos, Iaşi 

 

ANALIZA PROBLEMELOR DE MEDIU     

- întâlnire cu reprezentant al Primăriei oraşului (responsabil cu probleme de mediu ) – au fost 

discutate atât problemele cu care se confruntă oraşul Tg. Frumos precum şi liceul nostru. 

Inventarierea problemelor de mediu cu care se confruntă şcoala: 

• Lipsa spaţiilor verzi (atât în şcoală cât şi în comunitate) 

• aprecierea efectelor poluării mediului înconjurător pe termen scurt şi pe termen lung asupra 

sănătăţii. 

• probleme cu care se confruntă şcoala şi comunitatea locală: poluarea Bahluieţului cu diverse 

tipuri de deşeuri reciclabile şi nereciclabile, gropi de gunoi, zgomot, spaţiu verde redus. 

Problematica de mediu reprezintă o preocupare mai veche a şcolii noastre, concretizată prin 

participări la diverse acţiuni ecologice. 

  

SEMNIFICAŢIA PROIECTULUI 

 Problema identificată este lipsa spaţiului verde în şcoală, în special dar şi în oraş, în general. 

Proiectul urmăreşte dezvoltarea simţului estetic referitor la arta grădinăritului dar şi amenajarea unui 

spaţiu verde ca loc de agrement şi oportunitate în studiul botanicii. 

 Şcoala, prin autoritatea morală pe care o are, este un loc ideal pt transmiterea cunoştinţelor, 

atât teroretice, cât şi practice, pentru formarea omului ca om. 

  

SCOPUL PROIECTULUI 

 Proiectul urmăreşte conştientizarea elevilor privind importanţa respectării mediului 

înconjurător prin organizarea unui părculeţ în curtea liceului . 

 Proiectul răspunde necesităţii locuitorilor oraşului Tg. Frumos deoarece în această localitate a 

jud. Iaşi suprafaţa spaţiului verde este insuficientă ( sub 5 m2 pe locuitor). 

 Proiectul urmăreşte şi protejarea şi valorificarea  a două exemplare da zadă ( Larix decidua) 

aflate în curtea liceului.   

 

OBIECTIVE GENERALE 

1. sensibilizarea elevilor faţă de problemele mediului înconjurător 

2. dezvoltarea competenţelor de comunicare şi de muncă în echipă 

3. creşterea impactului pozitiv al poroiectului asupra comportamentului ecologic adecvat al 

elevilor 

BENEFICIARII  PRROIECTULUI 

 În acest proiect vor fi implicaţi 40 de elevi din clasele V – XII ai Liceului Teoretic „Ion 

Neculce”, Tg. Frumos, Iaşi. 

 Prin apariţia acestei „oaze” de verdeaţă un beneficiar indirect va fi şi comunitatea locală. 

 

Beneficiile şcolii  

- Crearea unui mediu ambiental plăcut, curat, propice pentru desfăşurarea activităţilor şcolare; 
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- Reamenajarea spaţiului verde al şcolii; 

- Realizarea de parteneriate cu comunitatea locală; 

- Afirmarea şcolii pe plan local şi naţional; 

- Menţinerea curăţenieie în clase, pe holuri, în curtea şcolii; 

 

ACTIVITĂŢI 

1. Asigurarea cadrului organizatoric al proiectului – organizarea unei sesiuni de training, care se va 

derula pe parcursul a 2 zile, în luna martie,  pentru formarea grupului de acţiune   

- prezentarea situaţiei spaţiului verde în oraşul Tg. Frumos, Iaşi    

-prezentarea unui scurt istoric asupra ceea ce reprezintă ARS TOPIARIA   

2. Realizarea unei dezbateri pentru a schiţa un mini-proiect arhitectural al părculeţului, in luna aprilie 

3. Amenajarea propriu-zisă a părculeţului în lunile mai şi iunie/iulie.  

  

REZULTATE AŞTEPTATE: 

- grad crescut de informare a elevilor  

- nivel ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice ale elevilor în ceea ce priveşte mediul 

înconjurător 

- implicarea activă a 50 elevilor şcolii (40 din proiect şi minim câte 2 elevi/clasă) şi a 40 cadre 

didactice  

- album foto (100 fotografii) tip „înainte-în timpul-după” proiect 

- 2 panouri informative privind stadiul proiectului amplasate în puncte cheie ale oraşuluzi 

(zona Primărie şi Parc) 

- Realizarea a 50 pliante şi distribuirea acestora în cadrul „Zilei mediului” 

- Realizarea revistei „Ars topiaria” 

 

REZULTATE PE TERMEN LUNG 

•  Educaţia pentru mediu reprezintă procesul care serveşte la recunoaşterea valorilor 

mediului înconjurător şi la clarificarea conceptelor privind mediul înconjurător. 

•  Atitudinile şi comportamentul faţă de mediul înconjurător încep a se forma de la cea 

mai fragedă vârstă. Scopul educaţiei pentru mediu este de a promova formarea aptitudinilor 

şi atitudinilor necesare pentru a înţelege inter-relaţiile dintre oameni, cultură şi mediul 

înconjurător, pentru dezvoltarea activităţii conştiente şi responsabile care are drept scop 

îmbunătăţirea calităţii mediului.  

•  Şcoala are menirea de a organiza şi desfăşura o susţinută activitate de educaţie pentru 

mediu astfel încât elevii să fie convinşi de necesitatea ocrotirii naturii şi să devină 

participanţi activi în acţiunea de conciliere a omului cu natura.  

•  Trebuie să înţelegem cu toţii că dezvoltarea de azi nu trebuie să submineze 

necesităţile de dezvoltare şi de mediu ale generaţiilor viitoare. Pentru a obţine o dezvoltare 

durabilă, protecţia mediului trebuie să devină parte integrantă a procesului de dezvoltare şi 

educaţie.  

•  Educaţia pentru mediu a devenit o politică de stat care trebuie să se reflecte în primul 

rând în administraţia comunitară. Experienţa ne arată că protecţia mediului este o problemă 

care se rezolvă doar prin educaţie. Opinia publică, fiecare cetăţean poate avea o mare 
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importanţă în influenţarea unor decizii urgente şi juste atunci când întreprinzătorii şi statul 

dovedesc incapacitate sau indiferenţă faţă de protecţia mediului.  

•  Prin acţiunile lor şi copii pot contribui la educaţia adulţilor, la sensibilizarea lor faţă 

de problemele mediului înconjurător. 

•  Prin acţiunile pe care le vom întreprinde vom urmări dezvoltarea spiritului civic al 

elevilor şi a capacităţii acestora de a lua decizii pentru rezolvarea problemelor de mediu 

identificate 

 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA REZULTATELOR 

• aplicarea de chestionare şi interviuri în rândul elevilor şi al comunităţii locale 

• realizarea de fotografii, pliante, portofolii 

• corespondenţe revista şcolii, mass-media locală 

• procese verbale 
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Disciplina: BIOLOGIE           Nr. ore / săpt.: 2 

Profesor: Dobândă Elena            Tip curriculum: B1  

              Clasa: a IX a      

Proiect de activitate didactică    

  Tema:  Organite celulare specifice 

Tipul lecţiei: mixtă 

Scopul: comunicarea – însușirea de  noi conținuturi referitoare la organitele specifice  

Competenţe generale: 

 C 1 Receptarea informaţiilor despre lumea vie. 

 C 2 Explorarea sistemelor biologice. 

 C 3  Utilizarea şi construirea de modele  şi algoritmi în scopul demonstrări principiilor lumii vii. 

C 4 Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei. 

C 5 Transferarea şi integrarea cunoştinţelor  şi metodelor de lucru specifice biologiei în contexte noi. 

  Competenţe derivate:la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili 

C1 să enumere organitele celulare specifice și celulele caracteristice 

C2 să identifice rolul organitelor specifice 

C3 prezinte rolul incluziunilor ergastice 

  Strategie didactică: participativă 

Metode şi procedee: demonstraţie, explicație, conversație euristică, problematizare, observație. 

Forme de organizare: activitate individuală. 

 Resurse: 

• Umane: cunoştinţele anterioare ale elevilor. 

• Materiale: fișă cu probleme 

• Informaţionale: Manuale Biologie 

Bibliografie:  

• Metodica predării-învăţării biologiei , Ion Iordache, Ulpia Maria Leu, Constantin Ion, Editura Solaris- Iaşi 2004. 

• Metodica predării  biologiei, Camelia Ureche, Corina Cucu, Ed. Zedax, 2003. 

•  Manual Biologie, clasa a IX, Elena Huțanu, Ed. Didactica și Pedagogică 2008. 
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• Manual Biologie, clasa a IX, N. Toma, L. Gavrilă, Ed. Didactică și Pedagogică, 2003. 

• Manual Biologie, clasa a IX, Ghe. Mohan, G. Corneanu, A. Ardelean, Ed. Corint 2004. 

• Manual Biologie, clasa a IX, Ioana Ariniș, Aurora Mihail, Ed. ALL 2004. 

 

Comp. 

 

 

Etapele lecţiei Conţinutul ştiinţific Strategie  didactică Evaluare  

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 
Activitatea profesorului Activitatea elevului  

 

 

 

Organizarea 

clasei 

Notarea absenţelor,stabilirea ordinii, 

asigurarea celor necesare lecţiei. 

    

 Verificarea 

cunoștințelor 

anterioare 

Profesorul verifică prin întrebări 

frontale cunoștințele acumulate anterior 

referitoare la organitele celulare 

comune. 

Care sunt organitele fără membrană 

celulară și rolul acestora? 

Care sunt organitele delimitate de o 

membrană simplă și rolul acestora? 

Care sunt organitele delimitate de o 

membrană dublă și rolul acestora? 

Elevii răspund la întrebări.   Orală 

 

 

Captarea și 

orientarea 

atenției 

Se explică termenul specific comparativ 

cu cel comun. 

Elevii răspund la întrebare. 

 

Demonstraţie 

Observație 

independentă 

 

 

 

 

Orală  

  
Anunțarea 

temei și 

obiectivelor 

Profesorul anunță tema lecției și 

competențele derivate 

Organite celulare specifice 

C1 să enumere organitele celulare 

 

 

 Elevii își notează titlul lecției și 

ascultă cu atenție competențele 

 

Demonstraţie 

Explicaţie 
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specifice și celulele caracteristice 

C2 să identifice rolul organitelor 

specifice 

C3 prezinte rolul incluziunilor ergastice 

derivate  

 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

 

Comunicarea/ 

însușirea 

noilor 

cunoștințe 

 

Profesorul scrie schema lecției pe tablă. 

 

Elevii scriu schema lecției în 

caiete. 

Demonstrație 

Expunere  

Conversație 

euristică 

Observație 

individuală 

 

Modelare 

Problematizare 

 

 

Schema lecției 

 

 

Orală  

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

Fixarea/ 

retenția și 

transferul 

cunoștințelor 

Profesorul prezintă fișa cu probleme și 

explică principul de rezolvare. 

Elevii rezolvă problemele de pe 

fișă 

Problematizare  

 

Fișă cu 

probleme 

Scrisă 

 

Orală 

 

 Evaluarea Profesorul apreciază participarea 

elevilor la oră. 

   Orală  

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

Sarcini de 

lucru pentru 

acasă 

Profesorul prezintă tema pentru acasă.  Problematizare  Tema pentru 

acasă 

Scrisă  
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SCHIȚA LECȚIEI 

Organite celulare specifice 

 

Flagelii și cilii: organite ce apar la organisme unicelulare, dar și la cele reproducătoare asexuate(zoospori) sau sexuate (zoogameți). 

Structura: fiecare flagel este format dintr-o membrană, o teacă  și o axonemă. Axonema este formată din microtubuli dispuși în 9 dublete periferice 

și o prereche centrală. Microtubulii sunt solidarizați prin proteine contractile. La baza flagelului se află corpusculul bazal cu aceeași structură ca și 

centriolii din care derivă.  

Neurofibrilele și corpusculii Nissl: sunt organite specifice celulei nervoase. 

• Neurofibrilele: sunt filamente fine prezente în corpul neuronului, dar și în prelungiri. Au rolul de a consolida citoscheletul, dar și în 

transmiterea influxului nervos. 

• Corpusculii Nissl: mase compacte de RER cu rol în sinteza de proteine neuronale specifice. 

Miofibrile: organite specifice celulei musculare. 

Structură: sunt alcătuite din miofilamente proteice de actină și miozină.  

Rol: asigură contracția musculară. 

  

Incluziunile ergastice 

Rezultă din activitatea metabolică a celulelor, cu carcacter temporara sau permanent, nefiind delimitați de membrane. 

Exemple: amidon(în celulele unor semințe), grăsimi în adipocite, melanină, rășina, diferite cristale(oxalat de calciu). 

Fișă de lucru 

1.  Într-o colonie de protozoare uniflagelate trăiesc 15 indivizi. Câţi microtubuli conţin în total flagelii acestora? 

 

 

2. Într-un laborator se dezvoltă, în scop științific, următoarele culturi de țesuturi umane: un țesut nervos cu 1000 de neuroni, un țesut hepatic cu 5000 

de celule, sânge cu 10 milioane de hematii adulte, un țesut muscular striat cu 3000 de celule. Calculați: 

a. numărul de nuclei la celulele hepatice, nervoase și sangvine. 

b. numărul de celule care prezintă organite comune organite comune. 

c. numărul de celule care prezintă organite specifice organite specifice. 

d. numărul de centrioli. 
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3. Într-un neuron sunt 1300 mitocondrii, 1 aparat Golgi format din 25 dictiozomi, 31 lizozomi, 60000 de ribozomi, 39 incluziuni ergastice şi 1200 de 

neurofibrile.  

Stabiliţi pentru acest  neuron:  

a) numărul de structuri celulare cu membrane duble  

b) numărul de organite celulare care conţin enzime  

c) numărul de structuri celulare nedelimitate de membrane 
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Disciplina: BIOLOGIE           

     Clasa: a VI a  

Profesor:Veiss Aloma Maria         

     Tip curriculum: B1 

             

     Nr. ore / săpt.: 2     

Proiect de activitate didactică 

          

  Tema:  ȚESURILE VEGETALE ȘI ANIMALE 

Tipul lecţiei: verificare şi evaluare a rezultatelor şcolare 

Competenţe generale: 

1.  Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor cu instrumente și metode 

științifice 

2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale 

3. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie pe baza gândirii logice și a creativității 

4. Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții 

  Competenţe derivate: 

C1 să enumere țesuturile vegetale 

C2 să identifice adaptări ale țesuturilor vegetale la funcția îndeplinită 

C3 să enumere țesuturile animale 

C4 să identifice adaptări ale țesuturilor animale la funcția îndeplinită 

C5 să identifice asemănările și deosebirile dintre celula vegetală și cea animală 

  Strategie didactică: participativă 

Metode şi procedee: demonstraţie, conversație euristică, problematizare. 

Forme de organizare: activitate individuală. 

 Resurse: 

• Umane: cunoştinţele anterioare ale elevilor. 

• Materiale: fişă de evaluare  

• Informaţionale: Manual Biologie,  

Bibliografie:  

• Metodica predării-învăţării biologiei , Ion Iordache, Ulpia Maria Leu, , Constantin Ion , 

Editura Solaris- Iaşi 2004. 

• Metodica predării  biologiei, Camelia Ureche, Corina Cucu, Ed. Zedax, 2003. 

• Manual clasa a VI a: Silvia Olteanu, Iuliana Tanur, Florina Miricel, Ștefania Giersh, 

Camelia Manea, Elena Camelia Afrim, Ed. Didactică și Pedagogică
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Comp. 

 

 

Etapele lecţiei Conţinutul ştiinţific Strategie  didactică Evaluare  

Metode şi 

procedee 

Mijloace didactice 

Activitatea profesorului Activitatea elevului  

 

 

 

Organizarea 

clasei 

Notarea absenţelor,stabilirea ordinii, 

asigurarea celor necesare lecţiei. 

    

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

 

Anunţarea 

conţinutului ce 

urmează a fi 

verificat 

 

Țesuturile vegetale 

Țesuturile animale 

Celula vegetală și animală 

 

 

Explicația    

 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

 Verificarea 

propriu-zisă  

Profesorul împarte fişe cu itemi. 

 

 

Elevii rezolvă itemii din fişa de 

evaluare 

 

 

Demonstraţie 

 

 

 

 

Fişa de evaluare  

 

 

 

 

 

Scrisă  

 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

Evaluarea 

rezultatelor  

(autoevaluare 

reciprocă) 

 

 

Profesorul explică baremul de  corectare 

şi notare . 

 

 

 Elevii îşi corectează reciproc 

testele  

 

Demonstraţie 

Explicaţie  

 

 

Fişa de evaluare  

 

 

Orală  
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C6  

 

 

 

Nume și prenumele:                Data: 

Clasa: a VI a 

 

Test la biologie 

1 punct oficiu  

I.  2 puncte Completați  spațiile punctate: 

Celula este alcătuită din membrană, ............................ și............................................. 

Țesutul conducător lemnos conduce seva.............................., iar cel liberian conduce seva.................... 

II. 2 puncte Asociați elementele din coloana A cu cele din coloana B: 

Coloana A Coloana B Rezolvare  

1 secretor A rol de conducere a sevei brute și a celei elaborate 1 

2 conducător B se înmulțesc rapid 2 

3 asimilator C produc rășini, uleiuri volatile 3 

4 de creștere D oferă rezistență la rupere 4 

5 de susținere E rol în sinteza substanțelor hrănitoare 5 

 

III. 2 puncte Alegeți varianta corectă : 

1. Granulele lui Palade au rol în: 

a. Producerea de energie, 

b. Sinteza de proteine, 

c. Depozitarea apei, 

d. Captarea luminii. 

2. Celula vegetală are următoarele structuri specifice, cu o excepție: 

a. Perete celular, 
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b. Mitocondria, 

c. Vacuola, 

d. Cloroplastul. 

3. Celula musculară striată: 

a. Este fusiformă, 

b. Are mai mulți nuclei dispuși central, 

c. Este cilindrică, 

d. Are contracție lentă. 

4. Peretele celular la plante conține: 

a. Chitină, 

b. Celuloză,  

c. Amidon, 

d. Rășină. 

5. La nivelul pavilionului urechii se află: 

a. Țesut epitelial senzorial, 

b. Țesut conjunctiv moale elastic, 

c. Țesut muscular striat, 

d. Țesut cartilagnos elastic. 

 

IV. 1 punct  Citiți cu atenție următoarele propoziții și stabiliți dacă sunt adevărate sau false. Dacă sunt false, modificați parțial conținutul 

astfel  încât să devină adevărată. 

Stomacul prezintă în peretele său țesut muscular striat. 

Țesutul asimilator are celule cu numeroase cloroplaste. 

Vacuola are rol în producerea de energie. 

 

V. 1 punct Precizați o asemănare și o deosebire între celula vegetală și animală 

Asemănare: 

Deosebire: 

VI. 1 punct Formulează  două propoziții în care să folosești câte unul din următorii termeni: neuron, contracție involuntară. 
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Barem de corectare 

1 punct oficiu  

I. 2 puncte(0,50p x 4 noțiuni) Completați  spațiile punctate: 

Celula este alcătuită din membrană, citoplasmă și nucleu. 

Țesutul conducător lemnos conduce seva brută, iar cel liberian conduce seva elaborată. 

II. 2 puncte (0,40p x 5 noțiuni) Asociați elementele din coloana A cu cele din coloana B: 

Coloana A Coloana B Rezolvare  

1 secretor A rol de conducere a sevei brute și a celei elaborate 1C 

2 conducător B se înmulțesc rapid 2A 

3 asimilator C produc rășini, uleiuri volatile 3E 

4 de creștere D oferă rezistență la rupere 4B 

5 de susținere E rol în sinteza substanțelor hrănitoare 5D 

 

III. 2 puncte (0,40p x 5 grile corectă) Alegeți varianta corectă : 

a. Granulele lui Palade au rol în: 

e. Producerea de energie, 

f. Sinteza de proteine, 

g. Depozitarea apei, 

h. Captarea luminii. 

b. Celula vegetală are următoarele structuri specifice, cu o excepție: 

e. Perete celular, 

f. Mitocondria, 

g. Vacuola, 

h. Cloroplastul. 

c. Celula musculară striată: 

e. Este fusiformă, 

f. Are mai mulți nuclei dispuși central, 

g. Este cilindrică, 
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h. Are contracție lentă. 

d. Peretele celular la plante conține: 

e. Chitină, 

f. Celuloză,  

g. Amidon, 

h. Rășină. 

e. La nivelul pavilionului urechii se află: 

2 Țesut epitelial senzorial, 

3 Țesut conjunctiv moale elastic, 

4 Țesut muscular striat, 

5 Țesut cartilagnos elastic. 

 

IV. 1 punct  (0,20 x 3 pentru F, A, F și câte 0,20p pentru corectare )Citiți cu atenție următoarele propoziții și stabiliți dacă sunt adevărate 

sau false. Dacă sunt false, modificați parțial conținutul astfel  încât să devină adevărată. 

Stomacul prezintă în peretele său țesut muscular striat. Fals  

Stomacul prezintă în peretele său țesut muscular neted.  

Țesutul asimilator are celule cu numeroase cloroplaste. Adevărat 

Vacuola are rol în producerea de energie. Fals 

Mitocondria are rol în producerea de energie. 

 

V. 1 punct (0,50p x 2)Precizați o asemănare și o deosebire între celula vegetală și animală. 

Asemănare: Ambele au membrană/citoplasmă/nucelu/ribozomi/mitocondrii. 

Deosebire: Celula vegetală are ca organite specifice cloroplastele spre deosebire de celula animală care nu prezintă. 

VI. 1 punct(0,50p x 2) Formulează  două propoziții în care să folosești câte unul din următorii termeni: neuron, contracție involuntară. 

Neuronul este o celulă a  țesutului nervos. 

Țesutul muscular netet are contracție involuntară. 
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Proiect didactic-Amintiri din copilărie, de Ion Creangă (lecție organizată în baza metodei 

inteligențelor multiple) 

 
Prof. Mititelu Sînziana-Elena 

Școala Gimnazială, Comuna Tupilați, jud. Neamț  

 

 

 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Obiectul: Limba și literatura română 

Clasa: a V-a 

Subiectul lecției: Amintiri din copilărie, de Ion Creangă  

Tipul lecției: de recapitulare 

Scopul lecției: recapitularea și sistematizarea cunoștințelor referitoare la 

opera Amintiri din copilărie, de Ion Creangă 

Competențe generale, sociale și civice: 

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, 

prin receptarea şi producerea textului oral  

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri  

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri 

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise  

5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional 

Competențe specifice: 

1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, 

exprimând opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau 

pornind de la textele ascultate/citite 

1.3. Identificarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în funcţie de situaţia de comunicare 

1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare 

activă și manifestând un comportament comunicativ politicos faţă de interlocutor(i) 

2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi 

multimodale 

3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și 

structurile specifice, pentru a comunica idei și informaţii sau pentru a relata experiențe trăite sau 

imaginate 

4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înţelegere şi de exprimare 

corectă a intenţiilor comunicative 
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5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade 

istorice 

Obiective operaționale:  

a) Cognitive: 

OC1: Să motiveze de ce Nică era supărat pe pupăză; 

OC2: Să alcătuiască un cvintet prin care să sintetize fragmentul studiat; 

OC3: Să ordoneze cronologic evenimente din viața scriitorului Ion Creangă; 

OC4: Să realizeze un dialog cu Nică pe tema furtului pupezei; 

OC5: Să alcătuiască o pagină de jurnal din ziua răpirii pupezei; 

OC6: Să realizeze descrierea pupezei pornind de la imaginea acesteia; 

b) Afectiv-atitudinale: 

OA1: Să manifeste interes față de sarcinile de lucru propuse; 

OA2: Să aprecieze la justa sa valoare opera scriitorului Ion Creangă. 

c) Psiho-motorii: 

OM1:Să interpreteze cu ajutorul elementelor nonverbale și paraverbale unele scene din operă; 

Strategia didactică:  

a) Metode și procedee: metoda inteligențelor multiple, conversația euristică, cvintetul, explicația și 

problematizarea.  

b) Mijloace de învățământ: fișe de lucru, fragmente audio-video, atlas zoologic, calculatorul, 

portretul, cărți.  

c) Forme de organizare: frontală, pe grupe. 

d) Resurse:  

                   umane: 22 de elevi din clasa a V-a; 

                   temporale: 50 de minute; 

                   spațiale: sala de clasă. 

e) Modalități de evaluare: observarea sistematică, evaluarea reciprocă, autoevaluarea. 

Bibliografie: 

Creangă, Ion, Amintiri din copilărie, Editura Corint, București, 2018; 

Ilie, Emanuela, Didactica limbii și literaturii române, Editura Polirom, Iași, 2014; 
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Scenariul didactic 

 

Nr.cr

t.       

Etapele 

lecției 

Conținutul 

activității 

 

Strategia didactică Evaluare 

Metode Mijloace Forme de 

organizar

e 

1. Moment 

organizator

ic 

(2 minute) 

Sunt asigurate 

condițiile 

necesare unei 

bune desfășurări 

a lecției: 

pregătirea 

grupelor de elevi, 

în funcție de 

tipul de 

inteligență 

predominant.  

 
 Pe grupe  

 

2. 

 

 Captarea 

atenției 

(2 minute) 

Profesorul 

propune o 

ghicitoare, 

solicitând 

răspunsul 

elevilor: 

Cine-i 

ceasornicul din 

tei,  

Dus la târg pe 

câțiva lei, 

De s-a supărat 

tot satul 

Că nu-i auzea 

cântatul? 

Hai, ghiciți 

acuma ce-i? 

Este ...... 

PUPĂZA DIN 

TEI! 

 

 

Expunerea 

Problematizar

ea 

 

Ghicitoare

a 

 

Frontală  

 

Observare 

sistematică 
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3.   

 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelo

r 

(3 minute) 

După ce 

adresează 

elevilor 

următoarele 

întrebări: Din ce 

operă face parte 

fragmentul 

Pupăza din tei?/ 

Cine este autorul 

ei?/ De ce este 

numită pupăza 

„ceasornic”?,/ 

Ce alte amintiri 

de-ale lui Nică 

mai cunoșteți?, 

profesorul anunță 

tema lecției și 

obiectivele 

urmărite.  

 

Conversația 

Expunerea 

 

 

 

 

Frontală 

 

Observarea 

sistematică 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducere

a 

procesului 

de 

recapitulare 

propriu-

zisă 

(18 minute) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiecare grupă se 

familiarizează cu 

sarcinile de lucru 

primite, pornind 

apoi în 

rezolvarea 

acestora.  

Pe parcursul 

rezolvării 

sarcinilor, 

profesorul acordă 

sprijin acolo 

unde este 

solicitat.  

 

Inteligența 

lingvistică 

(Anexa 1) 

1. Explicați, în 3-

5 rânduri, de ce 

credeți că Nică 

era supărat pe 

„cucul arminesc” 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentul

ui elevilor 
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(pupăză).  

2. Alcătuiește o 

poezie de cinci 

versuri (cvintet), 

care să redea 

sintetic 

conținutul 

fragmentului 

Pupăza din tei, 

din Amintiri din 

copilărie de Ion 

Creangă. 

*Sarcină de lucru 

suplimentară: 

Construiți un 

acrostih, în care 

să îl caracterizați 

pe Nică. 

Inteligența 

logico-

matematică 

(Anexa 2) 

1.  Ordonați 

cronologic 

următoarele 

evenimente din 

viața scriitorului 

Ion Creangă: 

2. Scrie cu cifre 

romane anul 

nașterii și anul 

morții lui Ion 

Creangă. 

Inteligența 

interpersonală 

(Anexa 3) 

1. Imaginați-vă 

că sunteți 

reporteri. Luați 

un interviu lui 

Nică, pe tema 

furtului pupezei. 

(6-10 replici) 
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Inteligența 

intrapersonală 

(Anexa 4) 

1. Imaginează-ți 

o pagină din 

jurnalul lui Nică 

din ziua când a 

plecat la scăldat. 

 

Inteligența 

naturalistă(Ane

xa 5) 

1. Realizați 

descrierea 

pupezei, pornind 

de la imaginea 

dată.  

 

Inteligența 

spațială (Anexa 

6) 

1. Reprezentați 

grafic o scenă 

din La cireșe, de 

Ion Creangă. 

 

 

Inteligența 

muzicală 

(Anexa 7) 

1. Găsiți o 

melodie pentru 

versurile date.  

Inteligența 

kinestezică 

(Anexa 8) 

1. Redați prin 

gestică și mimică 

momentul când 

Nică scoate 

pupăza din tei, 

dar și momentul 
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când Nică prinde 

muște în cimitir. 

5.  Asigurarea 

feedbackul

ui 

(20 de 

minute)  

Elevii își vor 

prezenta 

rezultatul muncii 

în cadrul unei 

șezători.  

Elevii vor 

interpreta trei 

scenete, pregătite 

și prezentate 

anterior în cadrul 

activităților 

extrașcolare 

prilejuite de ziua 

nașterii 

scriitorului. 

Expunerea 

Conversația 

Fișele de 

lucru 

Desenele 

Diferite 

obiecte 

tradițional

e 

Frontal 

Individua

l 

Observarea 

sistematică 

Evaluare 

reciprocă 

 

8.  

 

Asigurarea 

transferului 

 

Elevii își notează 

tema:  

Realizați o scurtă 

compunere în 

care să prezentați 

o întâmplare din 

viața voastră, 

folosind stilul lui 

Creangă.  

  

Caietele 

elevilor 

 

Frontal  
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9. 

 

Aprecieri 

generale 

 

Profesorul face 

aprecieri 

referitoare la 

activitatea 

elevilor. 

 

 

  

   

Observarea 

comportamentul

ui 

Aprecieri 

verbale 
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PROIECT DIDACTIC 

 

                                                            Uifălean Marinela 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.3 Reghin                                                                       

 

Titlul ,, Familia mea!” 

Obiective 

specifice 

SCOPUL ACTIVITĂȚII  

-Aprofundarea cunoștintelor copiilor referitoare la familie, membrii acesteia, atribuțiile 

fiecărui membru al familiei, relațiile existente utilizând experiența acumulată prin 

intermediul activităților din școală. 

- Dezvoltarea gustului estetic și a îndemânării. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1:- să identifice cuvinte care denumesc membrii unei familii; 

O2:- să asocieze cuvântul familie cu diferiți termeni; 

O3:- să ilustreze prin colaj structura propriei familii. 

Metode Conversația, conversația euristică, conversația catehetică, explicația, jocul didactic, 

ciorchinele, brainstorming, exercițiul, „Creionul vorbitor”. 

Mijloace Jocuri didactice: Jocuri educative Granna  cu jetoane, planşe, imagini, lipici, afiș, carton 

colorat, perforatoare, coșulețe cu flori decupate, frunze, fluturași pentru decor, farfurii 

caton, coroniță carton. 

Descrierea 

activității 

 

 

Asigurarea atmosferei emoționale și  a stării afective necesare desfășurării activității se va 

realiza prin introducerea în activitate; 

Recitarea poeziei despre familie („Familia mea” ). Solicit acestora să propună un titlu 

poeziei. 

-Ce titlu credeți că s-ar potrivi acestei poezii? 

-De ce? 

Astăzi la ora de consiliere vom învăța despre familie, care sunt membrii unei familii, ce 

relații există între aceștia și cum trebuie să ne comportăm cu membrii familiei noastre. 

Prezentarea unui material PPT , cu imagini sugestive privind familia, membrii familiei. 

Explicarea termenului de familie, grup, relații care se stabilesc în familie, comportamentul 

membrilor din familie. 
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   Familia  

Familia este primul grup căruia îi aparținem. 

Familia este formată din părinți, copii și alți membri. 

Relațiile din cadrul familiei trebuie să se bazeze pe: afecțiune, ajutor, respect, cooperare, 

protecție, încredere și prietenie. 

„Creionul vorbitor” 

              Solicitarea elevilor să prezinte, pe  scurt, familia lor: din cine este formată, unde 

locuiește, relații din familie, activități pe care le fac împreună. 

Metoda brainstorming o folosim pentru a evidenția, descoperi membrii familiei, 

activitățile desfășurate împreună. 

Pentru obținerea performanței și a feed-back-ului: Citirea mesajelor desprinse, repetarea 

apoi, împreună cu glas tare. 

Notarea, pe baza răspunsurilor elevilor, informaților despre familie. 

 

Evaluarea se va face printr-o fișă de lucru. Elevii se vor împărrți pe două grupe. 

Fiecare echipă va avea câte 3 imagini cu membrii unei familii și activitățile acestora 

desfășurate împreună și vor trebui să răspundă la trei  întrebări. Pentru fiecare răspuns 

corect se va acorda cite o steluță. Se vor folosi și jocurile educative Granna. 

  

        Activitate de terapie ocupațională. 

                 Pornind de la tema lecției,,Familia”, am invitat și părinții alături de elevi pentru 

a realiza împreună produse specifice tematicii. 

      Am incercat să atragem părinții, aparținătorii elevilor alături de şcoală prin forme 

variate de activităţi extraşcolare, ateliere de lucru determinându-i să adere la ideea de 

colaborare activă.    Ca urmare a activităţilor desfășurate împreună cu părinții, legătura 

şcolii cu familia s-a îmbunătăţi considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest 

fel un interes mai mare pentru şcoală. Aceste activități comune permit adâncirea 

cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea 

interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii,  

permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii 

asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera în rezolvarea unor 

sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de caracter. Astfel 
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de activități dezvoltă părinţilor  abilităţi de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii. 

Se va lucra pe două ateliere de lucru. Primul atelier va realiza o coroniță a familiei de jur 

împrejur se va decora cu flori, frunze, fluturi, după imaginația fiecăruia iar în partea de jos 

a coroniței vom așeza pe panglici membrii familiei, apoi se va scrie gradul de rudenie sau 

numele fiecăruia. 

A doilea atelier va confecționa un tablou de familie pe suport de farfurie de carton, pentru 

mijloc se va decupa, colora și apoi lipi un tablou cu membrii familiei. Marginea farfuriei 

va fi decorată cu flori, frunze, fluturași, după modelul prezentat sau după inspirația 

fiecăruia. 

Se vor da  indicații privind realizarea  sarcinilor de lucru. 

Etape de lucru: 

A)  Intuirea materialelor şi prezentarea lucrării model; 

B)  Explicarea şi demonstrarea modului de lucru; 

C)  Prezintarea etapelor de lucru. 

Se vor împărți materialele de lucru. 

Cu ajutorul materialelor  puse la dispoziție- carton colorat, flori, frunze, fluturi, elevii 

împreună cu părinții vor realiza câte un produs . 

În timpul lucrului se vor da indicații individuale referitoare la folosirea   materialelor și 

corectitudinea procedeelor de așezare și lipire în spațiul de lucru.Vor fi ajutați elevii care 

întâmpină dificultăți în realizarea sarcinilor de lucru.Stimularea elevilor care au tendința 

de a îmbogăți tema, punându-le la dispoziție material suplimentar. 

     Aprecieri individuale și colective asupra modului de lucru şi asupra participării copiilor 

și aparținătorilor la întreaga activitate. 

Evaluare  Observarea comportamentului copiilor, observarea sistematică,  

observarea focalizării şi menţinerii atenţiei, probă orală, aprecieri 

 verbale, evaluare practică. 
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Anexe            Fiecare echipă va avea cite 6 întrebări de răspuns, pentru fiecare răspuns corect li 

se va acorda cite o steluță. 

 

 

1.Ce face această familie?                              

2.Cine privește televizorul?                                        

3.Unde sunt așezați cei mai mulți membri? 

 

 

 1.Cine a pregătit bucatele?                                          

 2.Ce formă are masa?                              ? 

 3.Cînd mănîncă membrii familiei? 

 

 

 

 

1.Unde se află acești oameni? 

2.Ce formează toți împreună? 

3.Cine aleargă după minge? 

 

 

 

1.Ce face bunica? 

2.Cînd le citeștebunica povești nepoților? 

3.Cine ascultă cu atenție? 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Produsele activității 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-JGLfq-RBgYg/WiM6IiUABJI/AAAAAAAAACE/N9m8U9b_-FQxq-yw-uwIda7Nvrww6UyuACEwYBhgL/s1600/5.png
https://1.bp.blogspot.com/-MiP6H38hmgU/WiM6JWDobkI/AAAAAAAAACE/kk_d6do4YBUkogyZjv7dp6JGfzPsSBgGgCEwYBhgL/s1600/6.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-X3NcTGMoCeA/WiM6dx_5F1I/AAAAAAAAACM/VQYVUTE0ln0X_4COfyGUlbFhhqUhER69ACLcBGAs/s1600/5.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-mxvMKSSf86k/WiM6IsLMAoI/AAAAAAAAACE/kIvS-FWzcokqLe75xEigJ3QZWwPOEpwoQCEwYBhgL/s1600/3.jpg
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ – UNITĂȚI DE MĂSURĂ PENTRU LUNGIME 

 

Profesor Psihopedagog: Tekeres Kinga 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 3, Reghin 

 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii 

DISCIPLINA: Matematică  

TEMA: Unități de măsură 

SUBIECTUL LECŢIEI: Unităţi de măsură pentru lungime. Instrumente de măsurat lungimea. 

TIPUL LECTIEI: Dobândire de noi cunoștințe 

SCOPUL LECȚIEI: Îmbogățirea cunoștințelor  privind unitățile de măsură pentru lungime. 

   Utilizarea limbajului matematic  

COMPETENTE GENERALE: Dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare şi rezolvare de 

aplicații matematice. 

                    Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 

COMPETENȚE SPECIFICE :Utilizarea unor instrumente și unități de măsură nonstandard și 

standard, în situații concrete 

     Operarea cu unități de măsură nonstandard și standard, fără 

transformări 

                                                Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul 

mathematic; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE : pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

COGNITIVE: 

 O1- să numească unități de măsură nonstandard și standard pentru lungime 

 O2 – să precizeze denumirea instrumentelor de măsură utilizate pentru a măsura lungimea 

 O3 – să identifice unități de măsură nonstandard și standard pentru lungime 

 O4 – să selecteze unitățile de măsură potrivite în diferite contexte 

 O5 - să identifice instrumentele de măsură potrivite pentru diverse situații 

 

AFECTIVE:    

O6 – să participe activ la activităţile desfăşurate ; 

PSIHOMOTORII:  

O7 – să adopte o poziţie corespunzătoare pe tot parcursul lecţiei ; 

O8 – Să își îmbunătățească competențele digitale prin deschiderea și închiderea microfonului. 
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STRATEGII   DIDACTICE: 

a) METODE ŞI PROCEDEE:  

• de tip expozitiv : instructajul, explicaţia, expunerea 

• de tip dialogat : dialogul dirijat,  

• bazate pe activitatea independentă a elevilor: munca independentă 

b) MIJLOACE MATERIALE:  

• TEHNOLOGIILE ASISTIVE: Google Meet, laptop, dispozitive media (tableta, 

telefon) 

• material ilustrat cu anagrama propusă  

• material video: Lungimea - unitati de masura non standard; metrul, centimetrul - 

YouTube.  

• material Power Point – joc didactic,  fişe de lucru 

c)FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală 

d)FORME DE EVALUARE:  observarea sistematică, aprecieri verbale 

RESURSE : 

a) TEMPORALE: 30 minute 

b) UMANE: 6 elevi 

c) SPAȚIALE: online 

d) BIBLIOGRAFICE:  

Matematică -  Programă şcolară pentru elevii cu deficienţă mintală uşoară şi moderată – 

MEC – Clasele I –VIII 

Ungureanu, Dorel, ( 1998), Copiii cu dificultati de invatare, Editura Didactica si Pedagogica, 

Bucuresti; 

Chick, Pat, (2007), Sprijin individualizat pentru invatare-Ghid pentru cadrele didactice, 

Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 

https://www.youtube.com/watch?v=ICccUlLWB3k
https://www.youtube.com/watch?v=ICccUlLWB3k
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Etapele 

lecţiei 
OB 

 

Conţinutul instructiv - 

educativ 

Strategii didactice  

Evaluare Metode şi 

procedee 

Mijloace 

materiale 

Forme de 

organizar

e 

1.Moment 

organizatoric 

1 min 

 Conectarea elevilor și a 

profesorilor pe platforma 

Google Meet. 

Se solicită elevilor să se 

asigure că pe durata 

lecției păstrează 

microfoanele închise cu 

excepția situației în care 

li se solicită să îl 

deschidă.  

Conversaţi

a 

Laptop 

Dispozitiv

e media  

 

Frontal  Observare

a 

sistematic

ă 

2.Captarea 

atenției 

5 min 

O5 Se va realiza cu ajutorul 

unei anagrame. (Sarcină 

de lucru: Ordonează 

persoanele crescător în 

funcție de înălțime 

pentru a descoperi 

cuvântul secret). 

După rezolvarea 

acesteia elevii vor 

descoperii cuvântul 

lungime. 

Conversaţi

a 

 

Material 

ilustrat cu 

anagrama 

propusă 

Frontal 

 

Apreciere

a 

implicării 

în discuții  

3.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

2 min 

O6 Pornind de la cuvântul 

descoperit se anunță 

tema lecţiei:Astăzi, la 

matematică vom trece la 

o lecție nouă numită:  

Unităţi de măsură pentru 

lungime. Instrumente de 

măsurat lungimea. 

Conversați

a 

Explicația 

 

 Frontal Aprecieri 

verbale 
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Într-un limbaj accesibil 

elevilor se prezintă 

obiectivele operaționale 

vizate. 

Dirijarea 

activității 

17 min 

O

O2 

 

O

O3 

 

O

O5 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

Se prezintă materialul 

video Lungimea - unitati 

de masura non standard; 

metrul, centimetrul - 

YouTube.  

După urmărirea 

materialului propus se 

poartă discuții privind 

informațiile referitoare la 

unitatea de măsură 

pentru lungime: 

• Ce unități de măsură 

pentru lungime au 

folosit oamenii 

ajutându-se de părțile 

corpului? 

(Oamenii au folosit 

urrmătoarele unități 

de măsură: palma, 

piciorul, cotul, pasul.) 

• Care unitatea de 

măsură pentru 

lungime este aceeași 

pentru toți? 

(Unitatea de măsură 

pentru lungime care 

este aceeași pentru 

toți este metrul.) 

• Câți centimetri are un 

Expunerea 

 

 

 

 

Dialogul 

dirijat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversați

a 

Explicaţia 

 

 

 

 

Material 

video 

Laptop 

Dispozitiv

e media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

Dispozitiv

e media 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsernare

a 

sistematic

ă 

 

Observare

a 

sistematic

ă 

 

Apreciere

a 

implicării 

în 

activitate 

https://www.youtube.com/watch?v=ICccUlLWB3k
https://www.youtube.com/watch?v=ICccUlLWB3k
https://www.youtube.com/watch?v=ICccUlLWB3k
https://www.youtube.com/watch?v=ICccUlLWB3k
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O6 

 

O7 

 

O8 

 

metru? 

(Un metru este egal 

cu 100 de centimetri.) 

• Ce instrumente 

folosim pentru 

măsurarea lungimii? 

(Pentru măsurarea 

lungimii folosim 

următoarele 

instrumente: ruleta, 

panglica de croitorie 

etc.) 

Repetăm și reținem! 

• Metrul este 

unitatea 

principală pentru 

măsurat 

lungimea. Se 

prescurtează m. 

• 1metru are 100 

de 

centimetri → 1m 

= 100 cm 

• Pentru efectuarea 

unor măsurători, 

putem folosi: 

rigla, metrul de 

croitorie, metrul 

de tâmplărie, 

ruleta. Acestea 

sunt instrumente 

de măsură.  

 

 

Exercițiul  

Observația 

Conversaţi

a 

Observaţia 

Joc 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

PPT 

Laptop 

Dispozitiv

e media 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

individual

ă şi 

frontală 
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În continuare elevii vor 

fi antrenați într-un joc 

interactiv, în format PPT, 

care cuprinde 

următoarele cerințe:  

• Care din unitățile 

de măsură de mai 

jos sunt folosite 

pentru măsurarea 

lungimii?  

• Unitatea de 

măsură pentru 

lungime este..... . 

• Un metru are ...... 

cm. 

• Care unitate de 

măsură pentru 

lungime ar fi cea 

mai potrivită 

pentru a măsura 

obiectele de mai 

jos?  

• Recunoaște 

instrumentul de 

măsură! 

• Câți centimetri 

măsoară fiecare 

obiect? 

• Alege cel mai 

potrivit 

instrument de 

măsură pentru a 

măsura: lungimea 
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unei grădini, o 

scândură, o 

bucată de pânză.  

Pe tot parcursul 

activității se va realiza 

îndrumarea și sprijinirea 

elevilor care necesită 

ajutor în formularea 

răspunsurilor. 

6. 

Asigurarea 

feed-back-

ului și 

evaluarea 

performnțelo

r 

3 min 

O

O1 

O

O4 

Se vor face aprecieri 

generale și individuale 

asupa participării 

elevilor la lecție. Copiii 

vor fi, de asemenea, 

antrenați în analiza 

răspunsurilor proprii și a 

colegilor. 

 

Conversați

a 

Laptop 

Dispozitiv

e media 

 

Frontal 

 

Individual 

Aprecieri 

genereale 

și 

individual

e 

7. Încheierea 

activității 

2 min 

 O7 Se fac aprecieri verbale 

referitor la munca 

elevilor. 

Se împart fișe de lucru 

cu tema pentru acasă. 

(Sarcini de lucru: 1. 

Numără și notează câți 

pași faci de la canapea 

până la fiecare dintre 

următoareke obiecte: 

televizor, fereastră și 

ușă./ 2. Folosește rigla și 

măsoară: o radieră, o 

agrafă de birou și un 

segment de dreaptă.) 

Conversaţi

a 

Explicaţia 

Fișe de 

lucru 

Frontal Aprecieri 

verbale 
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Activitate De Sprijin On-Line 

JOCURI ȘI FIȘE INTERACTIVE  

Prof. Itinerant: Opriș Iuliana Maria 

CSEI NR1 PLOIEȘTI 

1. Roata ortogramei ,,SA” , ,, S-A” 

 

 

 

Descrierea jocului: 

Cu ajutorul site-ului  https://wordwall.net/ro/resource/6725322/ortograma-sa-s, am 

creat jocul. 

Jocul implică o roată pe care sunt scrise propoziții, care conțin ortograma ,,sa”/ ,,s-a”. 

El se adresează elevilor cu dificultăți de învățare și are ca scop consolidarea 

ortogramei mai sus amintite, într-un mod atractiv, modern și interactiv, stimulând astfel 

gândirea, limbajul, atenția, memoria. 

Reguli: 

Elevul apasă butonul învârte și citește propoziția în drepul căreia s-a oprit săgeata.  

Pentru a completa propoziția elevul înlocuiește conjuncția,, sa” cu cuvântul ,,lui” sau ,,ei”.  

  Dacă propoziția are sens, atunci ortograma se scrie ,,sa”, dacă propoziția nu are sens 

ortograma potrivită este ,,s-a”. 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/6725322/ortograma-sa-s
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2. Cuvântul lipsă (Ortograma ,,SA” , ,,S-A”) 

 

 

Descrierea jocului: 

Cu ajutorul site-ului https://wordwall.net/ro/resource/6727971/sa-sau-s  am creat 

jocul. 

Jocul  conține propoziții lacunare, care trebuiesc completate cu ortograma ,, sa”/ ,,s-

a”. 

El se adresează elevilor cu dificultăți de învățare și are ca scop consolidarea sau 

înțelegerea modului corect de scriere a ortogramei mai sus amintite, într-un mod atractiv, 

modern și interactiv, stimulând astfel gândirea, limbajul, atenția, memoria. 

Reguli: 

Elevul citește propoziția și completează cuvântul lipsă cu ortograma potrivită, prin 

tehnica ,,plasați și trageți” (,,drop and drag’’) 

 

3. Ordonează cuvintele în propoziții 

 

Descrierea jocului: 

Cu ajutorul site-ului https://wordwall.net/ro/resource/6812173/propozi%c8%9bii  am 

creat jocul. 

Jocul conține cuvinte scrise aleatoriu care trebuuiesc aranjate pentru a forma 

propoziția. 

El se adresează elevilor cu dificultăți de învățare,  cu tulburare de limbaj: dislexie, 

disgrafie, dificultăți de orientare și ordonare, dificultăți de concentrare și stabilitate a atenției 

pe sarcină.  

https://wordwall.net/ro/resource/6727971/sa-sau-s
https://wordwall.net/ro/resource/6812173/propozi%c8%9bii
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Jocul are ca scop corectarea deficiențelor mai sus amintite, într-un mod atractiv, 

modern și interactiv, stimulând astfel gândirea, limbajul, atenția, memoria, etc. 

Reguli: 

Elevul rearanjează cuvintele astfel încât să descopere propoziții logice. 

4. Tabla înmulțirii  

 

Fișa se adresează elevilor cu dificultăți de învățare, discalculie. 

      Elevii au de încercuit rezultatul corect al înmulțirii, completat un tabel cu tabla înmulțirii, să 

realizaeze o floare colorată și astfel și-a dezvoltat abilități  precum: recunoașterea culorilor, așezare 

în spațiu, memorie, atenție,etc. 

 

5. Alcătuire propoziții pe baza imaginilor 

 

 

 Fișa se adresează elevilor cu dificultăți de învățare,  cu tulburare de limbaj: dislexie, 

disgrafie.  
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             Cu ajutorul fișei elevii își îmbunătățesc abilitățile de scriere corectă a propozițiilor, 

dezvoltarea vocabularului, prin alcătuirea de propoziții dezvoltate. 

 

6. Cearta literelor 

 

Fișa se adresează elevilor cu dificultăți de învățare,  cu tulburare de limbaj: dislexie, 

disgrafie. 

Cu ajutorul fișei elevii își îmbunătățesc abilitățile de scriere corectă a propozițiilor, 

dezvoltarea vocabularului, înțelegerea unui text citit, exersarea citirii cursive, descoperă importanța 

lucrului în echipă. 

 

7. Proverbe și zicători 

Fișa se adresează elevilor cu dificultăți de învățare,  cu tulburare de limbaj: dislexie, 

disgrafie, dificultăți de orientare și ordonare, dificultăți de concentrare și stabilitate a atenției 

pe sarcină.  

Are ca scop corectarea deficiențelor mai sus amintite, într-un mod atractiv, modern și 

interactiv, stimulând astfel gândirea, limbajul, atenția, memoria, etc. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

„JOC ŞI VESELIE ÎN ZĂPADĂ” 

 

                                                                            Prof.înv.preşcolar Claudia-Mirela Zaharie                                                                                     

Grădiniţa P.P.Nr.10 Tg.Mureş 

 

GRUPA: Mijlocie „Creativii” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 

PROIECT TEMATIC: „Iarna cu alaiul ei” 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Jocurile copiilor iarna” 

TEMA INTEGRATOARE: „Joc şi veselie în zăpadă” 

TIPOLOGIA ACTIVITĂȚILOR EDUCAȚIONALE: activitate didactică integrată      ramificată 

ADP + ADE (DȘ+ DLC)+ ALA 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, în grupuri mici 

TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare și verificare de cunoștințe, priceperi și deprinderi; 

SCOPUL EDUCAȚIONAL AL ACTIVITĂȚII: 

✓ Consolidarea cunoștințelor copiilor cu privire la aspectele carcteristice anotimpului iarna şi 

activităţi specifice în natură. 

MIJLOACE DE REALIZARE: lectură după imagini+ joc didactic 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE VIZATE:  

➢ Să recunoască anotimpul iarna după feneomenele caracteristice; 

➢ Să enumere jocurile copiilor din anotimpul iarna, pe baza imaginilor prezentate; 

➢ Să comunice impresii, pe baza imaginilor observate; 

➢ Să răspundă la întrebări formulând propoziţii simple; 

➢ Să plaseze elementele pe tablou conform indicaţiilor educatoarei.  

DOMENII DE DEZVOLTARE VIZATE: 

       Dezvoltarea cognitivă: dobândirea de cunoştinţe proprii disciplinelor implicate, dezvoltarea 

gândirii logice;  
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 Dezvoltarea limbajului şi a comunicării: dezvoltarea capacităţilor de receptare a mesajelor orale în 

contexte de comunicare variate; 

       Dezvoltarea psihomotorie: dezvoltarea deprinderilor motrice implicate în timpul jocurilor 

propuse ; 

       Dezvoltarea socio-emoţională: dezvoltarea competenţelor comunicative, în vederea stabilirii 

unor relaţii armonioase cu cei din jur, creşterea stimei de sine, prin implicarea în rezolvarea 

sarcinilor individuale şi de grup;  

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

       Tipurile de experiențe de învățare vizate: activă, creativă. 

       Sistemul metodologic: conversația, explicația, demonstrația, problematizarea, observația, 

metodele interactive de grup „Mâna oarbă”, „Brainstorming”, jocul didactic, exercițiul, aprecierea 

verbală. 

       Sistemul resurselor curriculare: 

ADP: Calendarul naturii, calculator, cd cu muzică. 

ADE: Tablă magnetică(tabou), jetoane (brazi,fulgi de zăpadă, case, patinatori, schiori,copii cu 

săniuţa).   

ALA: elemenete reprezentând caracteristici ale anotimpurilor vara şi iarna,coşuri pentru sortare, 

hărtie cartonată format A4  şi tempera, foaie magnetică, forme geometrice(triunghi, cerc, pătrat) 

pentru constituirea unui tablou de iarnă, ecusoane reprezentând oameni de zăpadă, săniuțe, precum și 

patine , recompense. 

Resurse: 

• umane: preșcolarii grupei mici, educatoarea; 

• spațiale: sala de grupă; 

• temporale: o zi. 

Strategii, metode și instrumente de evaluare: 

- continuă: prin observarea comportamentului, analiza răspunsurilor, stimularea participării la 

activităţi; 

- finală: orală, prin aprecieri asupra realizării obiectivelor 
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TEMA 
ACTIVITĂȚII

„Joc şi veselie în 
zăpadă”

ARTĂ

"Ninge ca-n poveşti"

- dactilopictură-

DOMENIUL 
ȘTIIȚE

- joc didactic -

ALA 2

”Hai la joacă afară!"

- jocuri în aer liber-

DOMENIUL 
LIMBĂ ȘI 

COMUNICARE

-lectură după 
imagini -

JOC DE            
MASĂ

Ştiinţă

" Tablou de 
iarnă"

-foaie 
magnetică -

ŞTIINŢĂ

Joc de masă

"Elemente 
caracteristice 

iernii"

- sortare  -
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SCENARIUL ZILEI 

       Crearea condițiilor unei bune desfășurări a activităților din această zi se va realiza prin 

amenajarea spațiului educațional, pregătirea materialului didactic, asigurarea unei atmosfere de lucru 

adecvate, împărțirea copiilor pe grupe se va realiza în ordinea sosirii acestora în sala de grupă, 

reprezentând totodată și momentul organizatoric al activității. 

    Copiii intră în sala de grupă intonând cântecul ,,Ninge iar, ca în povești!”, urmat de exercițiile de 

înviorare pe fond muzical . 

       Întâlnirea de dimineață debutează cu salutul prin „tehnica comunicării rotative”: pornind de la 

educatoare către copilul din dreapta, folosindu-se numele acestuia, urmat de completarea 

calendarului naturii. 

       Noutatea zilei o reprezintă faptul că, preșcolarii, împreună cu educatoarea, descoperă apariția în 

sala de grupă a unui peisaj de iarnă.    

      Discuția dintre educatoare și copii, dirijată cu ajutorul întrebărilor, va reliefa cele mai apreciate 

momente petrecute de copii în natură, în anotimpul iarna, jocurile acestora în zăpadă.     

       La finalul activității ADE, copiii vor părăsi sala de grupă pe tranziția:„Uite cum mai ninge-

afară!” 

       Se revine în sala de grupă  unde li se descoperă materialele puse la dispuse la centrele de interes, 

astfel: 

       Joc de masă: copiii descoperă o foaie magnetică pe care vor realiza un peisaj de iarnă. 

      Artă: la acest sector, educatoarea prezintă copiilor instrumentele de lucru necesare dactilopicturii. 

    Ştiinţă: sortarea unor elemente caracteristice anotimpului iarna, va reprezenta sarcina celui de-al 

treilea centru de interes. 

             ALA2:  „Hai la joacă afară!”- jocuri distractive în aer liber  
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PROIECT DE LECŢIE 

 Tofan Elisabeta 

Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ 

 

 

 Obiectul: Geografie Umană 

 Clasa: a  X -a  

Tema lecţiei: Dinamica populaţiei 

 Tipul lecţiei: predare-învăţare 

 

 Competenţe specifice:  

 1.2  Disponibilitatea pentru învăţarea permanentă, utilizând metode şi tehnici investigative 

 3.2  Dezvoltarea capacităţilor cognitive de analiză, sinteză, comparaţie şi generalizare; 

 4.1  Cultivarea unei atitudini active şi responsabile faţă de cunoaştere; 

 

 Competenţe derivate La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

 C1-  să precizeze definiţia natalităţii, mortalităţii şi sporului natural; 

C2 – să realizeze corelaţii între factorii care influenţează dinamica populaţiei şi valorile 

natalităţii, mortalităţii, sporului natural; 

C3 – să identifice, pe baza hărtilor,  statele cu valori pozitive ale sporului natural; 

 

 Strategia: dirijată, cognitivă, euristică 

 Metode: explicaţia, conversaţia, lucrul cu harta, lucrul cu manualul; problematizarea. 

 Material didactic: Harta politică, fişă de evaluare, hărţi ce prezintă sporul natural pe state, 

manualul 

 

 

 Materialul bibliografic: 

 Manualul de geografie de clasa a X a,  de la editura Corint 

Autori: Octavian Mândruţ (2007), Geografia umană, Editura Corint 

Manualul de geografie de clasa a X a,de la editura Didactică şi Pedagogică 

Autori:Ion Velcea, Claudia Popescu, Ion Nicolae, Dan Dumitru (2007), Geografie umană, Editura 

Didactică şi Pedagogică. 
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 Internet: www.wikipedia.org  

            Organizarea activităţii: frontală, individuală. 

            Durata lecţiei: 50 minute 

            Locul de desfăşurare: sala de clasă. 

 

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 

Moment

ele lecţiei 

Do

-

za

re 

Compete

nţe 

derivate 

Activităţi de predare-învăţare Strategii Evaluare 

 Activităţile profesorului Activităţile elevului   

1. 

Moment 

organizat

oric 

1 

mi

n. 

 Notarea absenţelor şi 

pregătirea climatului 

pentru lecţie. 

Elevii pregătesc 

manualele, caietele, 

atlasele. 

Observaţia Atenţionări 

Aprecieri 

2. 

Verificar

ea 

cunoştinţ

elor 

predate 

anterior 

15

mi

n 

C1 Reactualizarea 

cunoştinţelor predate 

anterior se realizează prin 

intermediul unor întrebări 

referitoare la capitolul 

anterior, şi anume: 

Geografia politică 

 

Elevii se gândesc, 

analizează, 

interpretează şi 

formulează răspunsuri 

corecte la întrebări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observarea 

comportame

n-tului 

3. 

Captarea 

atenţiei şi 

trecerea 

la noua 

lecţie   

1-

2 

mi

n 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 Care credeţi că sunt 

principalii indicatori 

folosiţi în dinamica 

populaţiei?      

 Anunţarea obiectivelor; 

Ascultă, se gândesc, îşi 

actualizează 

cunoştinţele şi răspund 

la solicitările 

profesorului.  

Conversaţi

a 

 

 

 

 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor 

http://www.wikipedia.org/
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4.Comuni

ca-rea 

noilor 

cunoştinţ

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27  

mi

n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

C3 

   Prezintă componenţa 

lecţiei:  

Dinamica populaţiei. 

Bilanţul natural al 

populaţiei. 

 

Profesorul face o scurtă 

introducere asupra lecţiei 

schiţând pe tablă noţiuni 

ca natalitate, mortalitate, 

bilanţ natural, tranziţie 

demografică, explozie 

demografică. 

 

Se lucrează pe grupe de 

câte 8 elevi. Fiecare 

echipă are un conducător 

care va citi răspunsurile 

identificate de restul 

echipei, pe parcursul orei, 

la indicatiile profesorului. 

Invită elevii să identifice, 

pe continente, statele cu 

natalitate ridicată – redusă, 

mortalitate ridicată-redusă, 

spor natural ridicat-redus, 

cu ajutorul hărţilor 

primite.  

 

 

 

 

 

 

Se colectează  

informaţiile de la elevi 

şi se trec în rubricile de 

pe de pe fişa de lucru; 

se completează apoi 

informaţiile cu ajutorul 

hărtii. 

- elevii ascultă, 

gândesc, răspund pe 

baza cunoştinţelor 

acumulate anterior.  

  Notează în caiete 

statele identificate pe 

fişa grupei, dar  şi pe 

cele descoperite de 

grupele celelalte. 

Identifică alte aspecte 

care ar putea fi 

menţionate. 

 

Elevii ascultă, gândesc, 

răspund pe baza 

cunoştinţelor lor 

anterioare. 

 

Explicaţia 

 

 

Lucrul cu 

harta 

 

 

Problemati 

zarea 

 

 

Conversaţi

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provoacă 

participarea  

activă a 

tuturor 

elevilor. 

 

 

 

Observarea 

comportame

ntului 

elevilor 

 

 

 

Provoacă 

participarea 

activă a 

tuturor 

elevilor. 
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5. 

Asigurar

ea feed-

backului 

 

4 

mi

n 

 

 

 

 

 

 

Se prezintă o situaţie 

problemă: 

Populaţia se află într-o 

continuă creştere, precizaţi 

care credeţi că sunt 

consecinţele acestei 

explozii demografice.  

Se vor face aprecieri 

asupra activităţii elevilor 

pe parcursul lecţiei. 

Elevii analizează 

problema şi încearcă să 

formuleze răspunsurile 

adecvate problemei. 

Explicaţia 

Conversaţi

a 

Analiza 

răspunsurilor 

6. 

Precizare

a 

activităţil

or pentru 

acasă 

1 

mi

n 

 Tema: 

Identificaţi  judeţele cu 

natalitatea, mortalitatea şi 

sporul natural cele mai 

ridicate, respectiv scăzute 

din Romania. 

Ascultă, notează în 

caiete tema. 

Expunerea Evaluarea 

finală. 
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PROIECT DIDACTIC INTEGRAT 

 

                                              COLEGIUL NAȚIONAL VASILE GOLDIȘ ARAD 

CUCU NADIA MIHAELA 

         

        TEMA PROIECTULUI: FENOMENE ALE NATURII  

        CLASA: a III-a 

        DISCIPLINE:  Limba şi literatura română, Matematică, Științe, Arte vizuale și abilități 

practice 

        MIJLOACE DE REALIZARE: activităţi integrate    

        TIPUL : formare şi dezvoltare de competenţe 

         DURATA: 4 ore 

AVAP 

- Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte    

- Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici adecvate 

▪ COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE: 

                      Limba şi literatura română:    

              1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil; 

              1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de 

comunicare familiare; 

               2.2. Povestirea unei întâmplari cunoscute pe baza unui suport adecvat din partea 

profesorului; 

    3.1 Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare; 

    3.3. Formularea unei păreri  despre o povestire/personajele acesteia 

               4.1.Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi de punctuaţie 

în redactarea de text: 

                      Matematică:     

                1.2. Aplicarea unei reguli pentru continuarea unor modele repetitive  

                1.4. Identificarea numerelor naturale din concentrul 0-10 000 şi a fracţiilor subunitare sau 

echiunitare, cu numitori  mai mici sau egali cu 10 

                2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0-10 000 şi respectiv a fracţiilor 

subunitare sau echiunitare care au acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10; 

                2.3.Ordonarea numerelor în concentrul 0-10 000 şi respectiv a fracţiilor subunitare sau 

echiunitare care au acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10 

                2.4..Efectuarea de adunări şi scăderi  de numere naturale în concentrul 0-10 000 sau cu 

fracţii cu acelaşi numitor 

                5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau 

compunerea de probleme cu raţionamente simple 

                5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0-10 000.                   

Ştiințe ale Naturii 

               1.1. Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii  
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                2.3. Reprezentarea grafică a unor observații realizate în cadrul investigației realizate după 

un plan dat, utilizând tabele, diagrame, formule simple 

               2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigației 

AVAP 

               1.1. Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiare 

               1.2. Diferențierea caracteristicilor expresive ale elementelor de limbaj plastic în compoziții 

și în mediul înconjurător 

              1.3. Manifestarea receptivității față de mesajele exprimate prin limbaj vizual 

              2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții 

textile, ceramică, etc.) 

  RESURSE INTERNE: 

❖ CUNOŞTINŢE: 

       Limba şi literatura română:  

 Citirea corectă, cursivă şi expresivă a textului “Ploaia pentru floarea cea mica”, dupa Irimie Străuț 

 Explicarea cuvintelor din textul-suport; 

 Informaţii despre textul narativ; 

 Identificarea personajelor din text, povestirea orala a unor fragmente din text, pe baza unor întrebări 

formulate de învăţător; 

   Matematică 

 Numerele naturale de la 0 la 10 000 (numărare, ordonare, aproximare, comparare, adunare şi 

scădere); 

 Efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere; 

 Utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor adunărilor şi scăderilor; 

 Utilizarea unei formule de calcul determinarea unui număr necunoscut dintr-o relaţie numerică; 

 Aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei sau prin efectuarea probei 

adunării/scăderii; 

 Utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre necunoscute, în diverse contexte. 

 Exemplu:  joc: Șirul picăturilor de ploaie (continuarea unor șiruri după regula identificată). 

 

 

 Științe: 

 Identificarea unor caracteristici ale fenomenelor naturii; 

 Evidențierea mișcării aerului și a influenței vântului asupra norilor; 

 Motivarea cauzelor schimbărilor temporare ale unor fenomene din natură; 

 Vizionarea unor secvențe video care prezintă buletine meteo; 

 Compararea temperaturilor din diverse părți ale țării în funcție de fenomenele meteo înregistrate 

 Realizarea unor desene care să ilustreze diverse fenomene ale naturii; 

 Joc de rol: Știrile meteo 

Avap 

 HARTA ANOTIMPURILOR  

 T.P. Tehnici combinate – Colaj 

 b. CAPACITĂŢI INSTRUMENTALE: 

 capacităţi intelectuale: îmbunătăţirea memoriei, rezolvarea fişelor cu grad diferit de dificultate, 

concentrarea atenţiei, dezvoltarea creativităţii; 
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 capacităţi comunicative: citirea corectă, cursivă şi expresivă,  explicarea cuvintelor noi şi integrarea 

lor în enunţuri,formularea de răspunsuri la intrebări pe baza textului-suport, interpretarea unor scurte 

fragmente din textul “Ploaia pentru floarea cea mica”, dupa Irimie Străuț, răspunsul în propoziţie la 

întrebări, formularea întrebărilor unor răspunsuri, exprimare verbală corectă, scrierea corectă a 

cuvintelor şi a propoziţiilor; 

 capacităţi de învăţare: ascultarea celui care vorbeşte, efectuarea de adunări și scăderi cu numere de 

la 0 la 10 000;   descoperirea şi respectarea algoritmului de rezolvare pe fişe; 

 capacităţi de punere în practică a cunoştinţelor dobândite: interpretarea cântecelor individual şi în 

colectiv,  rezolvarea fişelor de lucru, recunoasterea specificului fiecarui anotimp si transpunerea lui 

cu ajutorul materialelor din natura si colajelor intr-un tablou. 

 

c.  ATITUDINI ŞI VALORI: 

 manifestarea interesului faţă de activităţi prin participarea activă; 

 cultivarea atitudinii pozitive faţă de învăţare; 

 aprecierea activității colegilor de clasă şi de echipă; 

 cultivarea sensibilităţii artistice; 

 implicarea în rezolvarea unor probleme de interes grupal; 

 capacitatea de evaluare şi autoevaluare obiectivă, dezvoltare personală continuă; 

 

▪ RESURSE: 

 materiale: proiector, cd-player, boxe, fişe de lucru, coli, Fișe, planşe, perforatoare de diferite forme, 

imagini cu fenomene ale naturii, ppt, puzzle, ; 

 procedurale: predarea integrată, jocul didactic, dezbaterea, proiectul tematic, explicaţia, 

demonstrația, exerciţiul, activitatea în cooperare,  

 forme de organizare:  frontal, individual, în echipă 

             BIBLIOGRAFIE:  

Curriculum pentru invăţământul primar, M.E.C.T.S., 2013 

    Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare 

1. Informarea 

• Prezentarea temei; 

2. Planificarea  

• Recunoasterea Fenomenelor naturii si raspund la intrebari legate de acestea  

• Exerciţii-joc; 

• Intonarea unui cântec de toamnă; 

• Citirea textului “Ploaia pentru floarea cea mica”, dupa Irimie Străuț, scrierea unor  enunţuri cu 

ajutorul cuvintelor noi  

• Completarea unui rebus;  

• Rezolvare unor exerciţii de adunare şi scădere a numerelor de la 0 la 10 000, cu trecere peste ordin; 

• Rezolvarea de probleme; 

• Realizarea un colaj care sa reprezinte un anotimp dat; 

3.  Decizia  

• Se stabilesc grupele de lucru, sarcinile, resursele materiale utilizate; 

• Produsul final al fiecărei grupe; 
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4. Implementarea – Îndeplinirea sarcinilor de lucru specifice fiecărui grup şi elaborarea 

produselor finale ale fiecărei echipe. 

5. Controlul şi evaluarea – Prezentarea modului/tehnicii de lucru specifică fiecărei echipe. Se 

verifică rezultatele. Se schimbă impresii. 
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„VÂNĂTOARE DE COMORI PE MARE” 

 

 

GRUPA ALBINUȚELOR 

PROF.ȊNV.PREŞCOLAR :RISTACHE ANDREEA MARIA 
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Data: 17.02.2021 

Educatoare: Ristache Andreea Maria  

Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit Bucovăț                                                                                                     

Nivel II 

Tema anuală: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 

Tema proiectului: Mijloacele de transport 

Subtema: „Călătorie pe mare” 

Tema zilei: „Vânătoare de comori pe mare” 

Tipul activității: Formare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

Categoria activității: Activitate integrată (ADP+ALA+ADE+ALA) 

Durata: o zi 

Locul de desfășurare: Sala de grupă 
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ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE 

 

I. ADP   

• Întâlnirea de dimineaţă “O călătorie pe mare” (salutul, prezența, calendarul naturii, împărtășirea cu ceilalți, noutatea zilei, 

gimnastica de înviorare) 

• Rutine “Fiecare bagaj la locul lui” (deprinderea de a păstra ordine) 

• Tranziţii : “1,2,1,2 

                     Câte doi în pas vioi 

                     Braţele le ridicăm, 

                     Mâinile le fluturăm 

                     Stânga,dreapta 1,2 

                     Faceţi şi voi ca şi noi” 
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II. ALA  I  

✓ Ştiinţă: “Găseşte umbra” 

▪ Sarcină de lucru:  

- să asocieze jetonul cu imaginea mijlocului de transport maritim cu jetonul care indică umbra sa 

✓ Joc de Masă: “Din jumătăţi întregul” 

▪ Sarcini de lucru: 

- să reconstituie imaginile din bucăţi 

-  să descrie imaginea format 

- să precizeze numărul de piese folosit 

✓ Biblioteca: “Zala”- semn grafic 

▪ Sarcini de lucru: 

- să unească punctele de pe fişa astfel încât să formeze zala 

- să utilizeze corect instrumental de scris 

 

• Tranziţii:”Astăzi noi vom număra 

                  Şi mulţimi noi vom forma 

                  Cu jetoanele lucrăm, 
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                  În perechi le aşezăm, 

                  Vaporul îl pictăm 

                  Şi comoara o ridicăm” 

III. ADE 

• DȘ (Activitate Matematică) “Corabia cu comori”- joc didactic 

• DEC (Activitate artistico-plastică) “Vaporul”- pictură cu burete 

Tranziţie: “Noi azi ne-am jucat 

                    Multe am învăţat 

                    Iar ziua cu cântec am încheiat” 

IV. ALA  

• Joc cu text şi cânt:”Uite aşa” 

▪ Sarcini de lucru: 

- să asocieze corect mişcările cu versurile cântecului 

   - să păstreze o poziţie corectă a corpului 
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DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

A.1 Motricitate grosieră şi motricitate fină în context de viaţă familiare. 

A.3 Sănătate (nutriţie,îngrijire,igiena personală) şi practici privind securitatea personală. 

B.4 Autocontrol şi expresivitate emoţională. 

C.1 Curiozitatea,interes şi iniţiativă în învăţare. 

C.2 Familiarizarea sarcinilor şi a acţiunilor (persistență în activităţi). 

C.3 Activare şi manifestare a potențialului creativ. 

D.2 Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare. 

E.1 Relaţii,operaţii şi deducţii logice în mediul apropiat. 

E.2 Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme şi cunoaşterea mediului apropiat. 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

1.1 Îşi coordonează muşchii în desfăşurarea unor activităţi diversificate, specifice vârstei. 

1.3 Utilizează mâinile şi degetele pentru realizarea de activităţi variate 

3.2  Manifesta deprinderi de păstrare a igienie personale 

1.2 Demonstrează abilităţi de solicitare şi de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice 
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2.2 Îşi însuşeşte şi respectă reguli; înţelege efectele acestora în planul relaţiilor sociale, în context familiar. 

2.5 Demonstrează acceptare şi înţelegere faţă de celelalte persoane din mediul apropiat. 

1.1 Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea şi învăţarea în situaţii noi. 

2.1 Realizează sarcinile de lucru cu consecvenţă. 

2.2 Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăţi  

3.1 Manifestă creativitate în activităţi diverse. 

3.2 Demonstrează creativitate prin activităţi artistico-plastice,muzicale şi practice, în conversaţii şi povestiri creative. 

3.3 Demonstrează simț muzical, ritm armonic prin cântec, joc cu text şi cânt, dans..etc. 

2.1 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia. 

2.2 Demonstrează familiarizarea cu informaţii despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, volum. 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

✓ Dezvoltarea capacităţii de a utiliza numerele în limitele 1-10 (sortare, grupare, aprecierea cantităţii, numărare, fixarea numerelor în 

şirul numeric) 

✓ Formarea raţionamentului ipotetico-educativ,prin rezolvarea de situatii-problema, utilizând operaţiile gândirii: analiza, sinteza, 

comparaţia. 
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✓ Formarea şi cultivarea simţului esthetic. 

✓ Stimularea interacţiunii preșcolarilor în diferite situaţii. 

OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII 

Pe tot parcursul activităţii,dar şi la finalul acesteia, preşcolarii vor putea fi capabili: 

O.1:Să reconstruiască şi să asocieze imagini conform cerinţelor. 

O.2:  Să rezolve corect sarcinile de lucru ale jocului propus. 

O.3: Să utilizeze corect instrumentele de lucru specifice activităţilor didactice propuse. 

O.4 :Să îşi manifeste interesul pentru fiecare activitate propusă. 

 

SARCINA DIDACTICĂ 

❖ Reconstituirea şi asocierea imaginilor conform cerinţelor . 

❖ Fixarea cunoştinţelor despre mijloacele de transport maritim. 

❖ Numărarea crescătoare şi descrescătoare în limitele 1-10. 

❖ Utilizarea corectă a numeralului ordinal. 

❖ Rezolvarea de probleme simple ilustrate. 
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❖ Acţionarea cu materialul didactic pus la dispoziţie. 

❖ Manifestarea creativităţii pictând cu buretele un vapor. 

REGULI DE JOC  

Pentru a ajunge la descoperirea celor două tărâmuri, copiii (împărţiţi în două grupe) trebuie să depăşească cele şase obstacole ale 

jocului, fiind reprezentate de sarcinile jocului prin rezolvarea corectă a acestora. Pentru fiecare probă în parte, depăşită, copiii vor primi câte o 

corabie pe care o vor depozita într-un săculeţ. Corăbiile strânse reprezintă cheia către schimbarea sentimentelor oamenilor de pe tărâmurile 

noi descoperite ( de exemplu: din tărâmul tristeţii,vom avea tărâmul fericirii).  

Probele vor fi consemnate pe o hartă a mării, unde copiii vor descoperi plicuri cu sarcini ascunse, asemenea comorilor.  

De asemenea, corăbiile se vor obţine în momentul în care copiii vor răspunde corect. Astfel răspunsurile corecte vor şi punctate cu 

corăbii, iar răspunsurile greşite vor fi punctate cu o bulină verde. Câştigă echipa de marinari care adună cele mai multe puncte (corăbii). 

ELEMENTELE JOCULUI: 

• Surpriză, plicuri cu sarcini, jetoane, închiderea şi deschiderea ochilor, recompense. 

STRATEGII DIDACTICE 

❖ Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrația, problematizarea, exerciţiul, jocul, învăţarea prin descoperire, turul galeriei. 

 

❖ Materialele didactice: 

✓ Întâlnirea de dimineaţă: planşe cu mijloace de transport maritime,calendarul naturii 
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✓ ALA: imagini, jetoane, fişe de lucru, creioane, calculator 

✓ ADE: scrisoare, jetoane, plicuri cu sarcini, harta, steaguri cu emoţii, siglele celor două grupuri de marinari, fişe de lucru, 

bureţi, acuarele, pahare cu apă, șervețele, recompense. 

❖ Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri mici. 
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                                     HARTA PROIECTULUI DE ACTIVITATE INTEGRATA 

ACTIVITATE INTEGRATĂ 

“CORABIA COMORILOR” 

DȘ2+DEC2 

ALA I 

JOC DE MASĂ 

“DIN JUMĂTĂŢI ȊNTREGUL” 

ALA I 

STIINŢĂ 

“GĂSEŞTE UMBRA” 

ALA I 

BIBLIOTECĂ 

“ZALA” 

ALA II 

JOC CU TEXT ŞI CÂNT 

“UITE AŞA” 

 

ȊNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ 

-Salutul 

-Calendatul naturii 

-Noutatea zilei 

-Gimnastica de înviorare 
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SCENARIUL ZILEI 

Activitatea didactică debutează cu întâlnirea de dimineaţă în care copiii au posibilitatea de a-şi împărtăşi ideile, impresiile, părerile, 

de a-şi exprima sentimentele şi de a-şi manifesta propriile dorinţe. În tot acest timp copiii sunt încurajaţi zâmbitor şi cald prin toate formele de 

comunicare. 

Salutul „Dimineaţă a sosit, 

               La grădiniţă toţi copiii au venit 

              În semicerc să ne aşezăm 

             -Buna dimineaţa,dragi copii!” 

La rândul lor copiii o vor saluta pe domnişoara educatoare şi apoi se vor saluta între ei. Salutul, fiind urmat de prezenţa ce se 

realizează prin strigarea numelui fiecărui copil în ordinea existentă pe panoul cu pozele copiilor. Apoi se vor centraliza copiii prezenţi şi cei 

absenţi. Prezenţa se va desfăşura sub forma unei îmbarcări pe corabie, timp în care preşcolarii îşi vor primi biletul de îmbarcare. 

Atenţia copiilor este îndreptată către calendarul naturii, unde copiii vor fi antrenaţi să răspundă la întrebări despre ziua săptămânii, 

anotimp ,starea vremii, luna. 

„Ce zi este astăzi?”  

R.  Astăzi este miercuri.  

Dacă astăzi este miercuri, ieri ce zi a fost? Dar mâine? 

R. Ieri a fost marţi, iar mâine va fi joi. 
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In ce data suntem astazi ? 

R: Astazi suntem in 17 februarie. 

„În ce anotimp ne aflăm acum ?” 

R. Noi ne aflăm în anotimpul iarna 

„Cum este vreme în anotimpul iarna?” 

R. Vremea în anotimpul iarna este friguroasă. 

„Cum ne îmbrăcăm în anotimpul iarna?” 

R.Noi în anotimpul iarna ne îmbrăcăm gros pentru a ne proteja de frig. 

„Cum este vremea astăzi afară ?” 

R. Vremea este înnorată, fiind foarte frig. 

Noutatea zilei este reprezentată de prezenţa unui marinar în grupă care ne-a adus o scrisoare într-o sticlă găsită în urma unui 

naufragiu. 

Împărtășirea cu ceilalți: se face printr-o scurtă conversație pe tema: „O călătorie cu vaporul” 

Captarea atenţiei se realizează prin deschiderea sticluţei cu scrisoarea primită de la marinar şi citirea acesteia de către domnişoara 

educatoare. Acestă scrisoare este adusă de către un marinar bătrân care a găsit-o în timpul unui naufragiu. După citirea scrisorii, copiii se vor 

îndrepta către centrele de interes. Copiii îşi aleg centru de interes în urma extragerii imaginilor fiecărui centru în parte. 

                           “1,2,1,2 
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                     Câte doi în pas vioi 

                     Braţele le ridicăm, 

                     Mâinile le fluturam 

                     Stânga,dreapta 1,2 

                      Faceţi şi voi ca şi noi” 

Călătoria pe mare va începe cu cele trei porturi iniţiale la care copiii sunt anunţaţi că pot să aleagă să se joace în portul în care ei 

doresc. Porturile maritime fiind reprezentate de cele trei centre de interes şi anume: ştiinţă, joc de masă sau bibliotecă. Se explică sarcinile de 

lucru pe care le au de îndeplinit copiii în timpul activităţii. În portul “Ştiinţa”,copiii sunt solicitaţi să asocieze imaginile mijloacelor de 

transport maritime cu umbra lor. Aceştia vor avea la dispoziţie jetoane cu aceste imagini. În portul”Joc de masă”,copiii sunt solicitaţi să 

reconstruiască imaginile din bucăţi, iar la portul “Biblioteca” copiii au de rezolvat o fişă pe care vom întâlni semnul grafic”Zala”. 

Fiecare copil îşi poate alege portul matirim în care acesta doreşte să participe, în funcţie de emoţiile pe care le resimte în acea 

dimineaţă , iar după ce au terminat sarcina se pot roti între ei. În timp ce copiii lucrează, educatoarea îi va supraveghea, purtând discuţii cu 

copiii şi oferind îndrumări şi ajutor acolo unde este nevoie. 

Trecerea de la activităţile liber alese la cele pe domenii experiențiale se va face cu ajutorul tranziţiei: 

                             “Astăzi noi vom număra 

                             Şi mulţimi noi vom forma 

                  Cu jetoanele lucrăm, 
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                  În perechi le aşezăm 

                  Vaporul îl pictăm 

                  Şi comoara o ridicăm” 

Cele două domenii experiențiale vor purta numele celor două noi tărâmuri descoperite de către copii în urma scrisorii primite de la 

bătrânul marinar şi care are nevoie de ajutor din partea copiilor. Prin urmare, Domeniul Știinţe va purta numele tărâmului Tristeţea”, iar 

Domeniul Estetic şi Creativ va purta numele tărâmului “Supărarea”, care se vor transforma în urma rezolvării tuturor sarcinilor de către copii 

în: Tărâmul “Fericirii” şi Tărâmul “Iubirii”. 

Primul tărâm are extrem de multe obstacole pe care marinarii nostri iscusiţi le vor depăşi. Acesta este dedicat Domeniului Științe - 

Activitate matematică în care copiii sunt solicitaţi să rezolve sarcinile unui joc didactic. Copiii sunt împărțiți în două grupe şi aceştia vor avea 

de rezolvat mai multe sarcini de lucru. În urma rezolvării fiecare sarcini copiii vor colecta mai multe corăbii care îi vor ajuta în ridicarea 

vrajei ce s-a abătut asupra celor două tărâmuri. În continuare, ne vom urca în corabia noastră pentru a ne continua călătoria pe mare către cel 

de al doiltea tărâm, Domeniul Estetic şi Creativ, unde copiii vor avea de pictat un vapor cu ajutorul bureţelului. În urma rezolvării şi acestei 

sarcini copiii vor strânge din nou corăbii pentru a putea să salveze şi locuitorii acestui tărâm.  

În încheierea călătoriei, copiii vor sărbători reuşita lor în ultimul port al călătoriei şi anume “ALA” în care vor avea că principală 

activitate jocul cu text şi cânt “Uite aşa!”. Acest joc va încununa întreaga reuşită a copiilor din această călătorie, care vor fi recompensaţi cu 

“Steaua marinarului curajos”. 
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII INTEGRATE (ADP, ADE, ALA) 

EVENIMENTU

L DIDACTIC 

CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

METODE ȘI 

PROCEDEE 

MATERIAL 

DIDACTIC 

FORME DE 

ORGANIZARE 

1.Momentul 

organizatoric 

Asigurarea condițiilor optime desfășurării 

activității: 

 -aerisirea sălii de grupă; 

 -amenajarea spațiului de desfășurare a 

activității; 

 -pregatirea materialului didactic 

demonstrativ și distributiv; 

Conversația 

 

Explicația  

 Frontal  Observarea 

comportamentului 

copiilor 

2.Captarea 

atenției 

   Activitatea începe cu Întâlnirea de 

dimineață. Se realizează salutul între copii 

și doamna educatoare. Se completează 

panoul cu prezența copiilor și calendarul 

naturii, 

În sala de grupă, dimineaţa şi-a făcut 

apariţia un bătrân marinar care a adus cu 

el o sticluţă cu un bileţel pe care a găsit-o 

în timpul unui naufragiu. În această 

scrisoare, marinarul le cere ajutorul 

Conversația 

  

Explicația  

Catalogul grupei 

Calendarul 

naturii 

Scrisoarea de la 

bătrânul marinar. 

Frontal  Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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copiilor pentru a ridica vraja ce s-a 

năpustit asupra celor două tărâmuri. 

3.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 Copiii vor fi anunțați că  vor porni într-o 

călătorie pe mare presărată cu multe 

aventuri şi multe comori de descoperit. Pe 

parcursul călătoriei vor avea de trecut mai 

multe obstacole, ei poposind în mai multe  

porturi matirime şi descoperind două 

tărâmuri total neobişnuite. 

La finalul călătoriei vor găsi recompensele 

muncii lor.  Activitatea de astăzi se 

numește ”O călătorie pe mare”. 

Conversația  

 

Explicația  

 Frontal  Observarea 

comportamentului 

copiilor 

4.Reactualizarea 

cunoștințelor 

 Se desfășoară la centrele de interes 

Ştiinţa, Joc de masă şi Biblioteca. 

La centrul Ştiinţă, copiii vor fi solicitaţi să 

asocieze imaginile mijloaelor de transport 

cu umbrele lor, la Joc de Masă, vor 

reconstrui imaginile din bucăţi, iar la 

Biblioteca,vor scrie semnul grafic “zala”. 

Conversația 

 

Explicația  

 

 

 

Problematizarea  

 

Jetoane 

 

Imagini  

 

 

Fișe de lucru 

Frontal 

 

Pe grupuri  

 

Individual 

Aprecierea gândirii 

logice în rezolvarea 

ghicitorilor 

Evaluarea 

răspunsurilor 

acordate de către 

copii 

5.Dirijarea 

învățării 

Se realizează prin jocul didactic “Corabia 

cu comori”.  

Explicarea jocului 

Conversația  

 

 

Planșe cu 

mijloacele de 

transport 

Frontal 

 

 

Observarea 

comportamentului 

verbal și nonverbal al 
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Preşcolarii vor fi împărţiţi în două grupe: 

grupa marinarilor de pe corabia 

“Steluţelor şi marinarii de pe corabia 

“Inimioarelor”. Fiecare grupă va purta 

semnul distinctiv al corăbiei căreia îi 

aparţine. 

Fiecare grupă va avea o hartă pe care va fi 

marcat un traseu care va conduce grupul 

de marinari la un nou tărâm care are 

nevoie de ajutor. Pe traseu, preşcolarii vor 

avea de depăşit mai multe obstacole şi 

anume sarcinile didactice pregătite de 

educatoare, împărţite în mai multe 

variante de joc. 

Se ofera explicaţii în legătură cu regulile 

jocului şi modul de desfăşurare a jocului, 

apoi se realizează jocul de probă. 

Ȋn debutul activităţii voi executa jocul de 

probă cu ajutorul căpitanului de echipă, 

ales de către colegii săi. 

Desfăşurarea jocului propriu-zis 

Varianta I ( ambele echipe)  

 

Explicația  

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

Problematizarea  

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia  

 

maritime 

 

 

 

 

 

Jetoane 

 

 

 

 

Plicuri cu sarcini 

 

Jetoane cu 

mijloace de 

transport 

maritime 

 

 

 

 

Tabla magnetică 

 

Pe grupuri 

 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

copilului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea fiecărui 
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1.”Formează mulţimea bărcilor în funcţie 

de mărime” 

2.”Observă dacă toate bărcile sunt la fel 

de mari”. 

3.”Formează mulţimea vapoarelor în 

funcţie de culoare” (roşu,verde),dar şi 

mărime (mici). 

4.”Formează pe tabla magnetică o 

mulţime formată din atâtea submarine câte 

îţi indică jetonul cu cifra”. 

5.”Sortează 3 vapoare mici, 2 vapoare 

mari şi 5 bărci”. 

Copiii vor fi îndrumaţi şi sprijiniţi pe tot 

parcursul activităţii. 

Varianta II 

Grupa marinarilor de pe corabia 

”Steluţelor”: 

1. Număra crescător de la 1-5 

2. Aşază pe tabla magnetică 3 bărci. 

3. La o bătaie din palme copiii vor 

închide ochii, iar educatoarea va 

aşeza pe tabla magnetică 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetoane  

 

 

 

 

 

 

Sigle 

 

 

 

 

 

 

Plicuri cu sarcini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupuri  

 

 

 

 

 

 

răspuns în parte şi 

modul de realizarea 

al sarcinilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciez gândirea 

logică în rezolvarea 

sarcinilor 
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vapoare. Copiii vor deschide ochii 

la două bătăi din palme şi vor 

număra vapoarele de pe tabla 

magnetică. 

4. Aşază pe tabla magnetică în şir 

crescător elementele de la 1 la 5. 

5. Pune un marinar pe prima şi a treia 

corabie. 

      6.  Pe-un catarg mai înclinat 

           Doi pescăruși stau la sfat. 

           Încă unul a venit 

           Câți stau sus? Ai socotit? 

(2+1=3) 

Grupa marinarilor de pe Corabia 

” Inimioarelor” 

1. Număra descrescător de la 8 la 1. 

2. Aşază pe tabla magnetică  9 

submarine. 

3. La patru din palme copiii vor 

închide ochii, iar educatoarea va  

aşeza  pe tabla magnetică 7 plute. 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini cu 

probleme 

ilustrate 
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Copiii vor deschide ochii la 3 bătăi 

din palme şi vor număra plutele de 

pe tabla magnetică. 

4. Aşază pe tabla magnetică în şir 

descrescător elementele de la 10 la 

1. 

5. Pune câte un marinar pe a doua, a 

patra şi a şasea corabie. 

6. Trei marinari isteți, 

Stau pe punte. Sunt viteji! 

            Încă 2 vin lângă ei. 

            Spune câți sunt, dacă vrei! 

                  (3 + 2 = 5) 

Ȋn timp ce o echipă lucrează,cealaltă 

echipă de marinari va fi atentă la 

răspunsurile colegilor. Ȋn momentul în 

care un coleg identifică o greşeală, copilul 

care a greşit este oprit pentru a i se oferi 

răspunsul corect. Copiii adversari le pot da 

celorlalți buline pentru răspunsurile 

greşite, iar ei primesc o corabie în plus la 

punctajul final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învăţarea prin 

descoperire  

 

 

 

 

 

 

 

Fişa de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetoane  

 

 

 

 

Evaluarea modului 

de rezolvare a 

problemelor 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 
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După rezolvarea fiecărei sarcini în parte 

copiii,vor reuşi să strângă puncte 

reprezentate de corăbii care îi vor ajuta să 

descătuşeze locuitorii celor două tărâmuri 

de vraja năpustită asupra lor. Prin urmare, 

copiii vor reuşi să le schimbe emoţiile 

locuitorilor ( din tristeţe în fericire şi din 

supărare în iubire). Pentru a concluziona 

toate probele pe care copiii le au de trecut, 

trebuie să descifreze un ultimul mesaj şi 

anume rezolvarea unei fișe de lucru, care 

îi va ajuta să descopere codul ridicării 

vrajei. Acest moment reprezintă 

complicarea jocului, căci nu putem 

părăsi un tărâm sau altul mult prea uşor  

Fişa de lucru va avea ca şi cerinţe:  

• Încercuieşte grupa cu cele mai 

multe vapoare. 

• Colorează atâtea bărci cât îţi indică 

cifră. 
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Aceasta reprezintă trecerea către 

următorul tărâm în călătoria noastră. 

Copiii sunt încurajaţi şi felicitati după 

fiecare reuşită în parte. 

Răspunsurile corecte sunt premiate cu 

corăbii,iar cele greşite sunt premiate cu o 

bulină verde. 

6.Obținerea 

performanței 

În ultimul tărâm în care marinarii 

poposesc mai au de îndeplinit o ultimă 

sarcină şi anume pictarea unui vapor cu 

ajutorul bureţelului. Această pictură va 

reprezenta un ultim bilet de schimbare a 

emoţiilor locuitorilor. Înainte de a ne 

aşeza la măsuţe copiii îşi colectează în 

săculeţi corăbiile (punctele), care ajută la 

ridicarea vrajei. 

Copiii sunt aşezaţi la măsuţe, sunt 

prezentate materialele şi li se explică paşii 

pe care îi au de urmat în realizarea 

lucrarii. Copii vor primi o fişă cu un 

şablon pe care ei îl vor picta cu ajutorul 

 

 

 

Conversația  

 

Explicația  

 

Demonstrația  

 

 

Exercițiul 

 

Imagini cu 

problem ilustrate 

 

 

 

 

 

Săculeţi 

 

 

Acuarele  

 

Burete  

 

Frontal 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

Frontal 

 

Evaluare individuală 

 

 

 

Evaluarea modului 

de realizare a 

sarcinilor primite 
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bureţelului, în funcţie de imaginaţia 

fiecăruia. Înainte de a se apuca de lucru 

copiii îşi încălzesc muşchii mici ai mâinii 

rostind: ”Bate palmele uşor/ Bate palmele 

în zbor/ Unu, doi, trei/ Unu, doi, trei” 

Copiii sunt poftiţi să se apuce de lucru, 

timp în care pe fundal va rula o melodie 

linistitioare. Pe tot parcursul activităţii, 

copiii vor fi îndrumaţi şi sprijiniți ori de 

câte ori au nevoie. 

Calculator 

 

7.Evaluarea 

performanțelor 

Pentru a sărbători reuşita ridicării vrajei 

marinarii noștri vor organiza “Turul 

galeriei” în care îşi vor expune părerile cu 

privire la lucrările fiecăruia.  

De asemenea, se vor număra corăbiile şi 

bulinele verzi strânse de fiecare echipă în 

timpul călătoriei pe mare. 

Lucrările se evaluează oral, antrenându-se 

și copiii în evaluarea produsului personal 

dar și a celorlați copii. 

Conversația 

 

Turul galeriei  

 Frontal  Aprecierea 

comportamentului 

 

Evaluare colectivă 
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8.Închiderea 

activității 

Activitatea se încheie prin jocul cu text şi 

cânt “Uite aşa” prin care marinarii obosiţi 

se vor odihni pe corăbiile lor în timp ce 

vor asocia mişcările cu versurile 

cântecelului. 

“Zboară rândunica, uite aşa! 

Se-nvârteşte morișca, uite aşa! 

Mâinile la spate, uite aşa! 

Şi apoi bat din palme, uite aşa! 

Zboară rândunica, uite aşa! 

Se-nvârteşte morișca, uite aşa! 

Mâinile la spate, uite aşa! 

Şi apoi bat din palme, uite aşa!” 

Conversația 

 

 

Explicația 

 

 

 

Demonstrația  

Calculator 

 

 

 

Insigne  

Frontal 

 

Individual  

Aprecieri colective și 

individuale  

 

 

 

 

Recompense 
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ANEXE 

Scrisoare de la bătrânul marinar  

Dragi copiii, 

Sunt un bătrân marinar,care prin lumea întreagă a colindat şi multe a aflat.  

Astăzi mă aflu la voi pentru a vă povesti ceea ce am păţit cu mult timp în urmă, pe vremea vrăjitoarelor şi a tărâmurilor vrăjite. Ştiu 

că voi sunteţi copii isteţi, curajoşi şi foarte frumoşi şi în acest fel mă veţi putea ajuta să eliberez cele două tărâmuri de blestemul 

vrăjitoarei rele. De veţi reuşi, multe recompense veţi primi.  

Vreau să vă urez mult success în această călătorie palpitantă şi vreau să vă asigur de toată încrederea pe care mi-am pus-o în voi 

pentru a mă ajuta. 

Cu drag, 

Bătrânul marinar 

 

 

 

 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

567 
 

PROIECT DE ACTIVITATE MONODISCIPLINARĂ 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 2  Braşov 

Prof înv. preşcolar: Mitiriţă Claudia-Sorina 

Tema anuala: ,,Cine sunt/suntem?” 

Tema proiectului:Eu și lumea ce mă înconjoară 

Tema săptămânală:  ,,Eu și familia mea” 

Domeniul experiential: Domeniul Om și Societate 

Categoria de activitate: Educaţie pentru societate 

Tema activității: Comportamentul copilului ca membru al grupului social / Valori morale: 

ascultare/neascultare 

Subictul: ,,Bucle aurii și cei trei urși! ” după Robert Southey 

Mijloc de realizare: povestirea educatoarei 

Dimensiuni ale dezvoltării: Comportamente prosociale, de acceptare și respectare a diversității 

Comportamente vizate: 2.2 Își însușește și respectă reguli, înțelege efectele acestora în planul 

relațiilor sociale, în contexte familiare 

Tipul activității: consolidare 

Scop: Dezvoltarea unor conduite bazate pe principii morale 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

DOS: 

a) cognitive:  

• să enumere corect toate personajele povestirii, pe baza textului audiat și a imaginilor 

prezentate; 

• să așeze în ordine cronologică imaginile din povestirea audiată, specificînd faptele 

personajului principal; 

• să explice consecințele faptelor personajului, prin raportare la regulile cunoscute; 

• să desprindă mesajul educativ pe baza întrebărilor, exprimându-se în propoziții simple, 

corecte din punct de vedere gramatical; 

b) psiho-motric:  

• să anticipeze consecințele nerespectării regulilor, pe baza întâmplărilor din poveste; 

• să-și dirijeze activitatea oculomotorie spre centrul de interes indicat de educatoare. 

c) afectiv:    



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

568 
 

• să-și aprecieze propriul comportament în raport cu personajele poveștii, descoperind 

efectele, consecinţele comportamentelor pozitive/negative; 

• să conștientizeze importanța unui comportament pozitiv în relatiile cu cei din jur. 

STRATEGII DIDACTICE: 

• Resurse procedurale: conversaţia dirijată, explicaţia, povestirea, expunerea; 

• Resurse materiale: laptop, videoproiector, imagini reprezentative din poveste, tablă 

magnetică; 

• Resurse temporale: 20-25 min. 

EVALUARE: 

• Continuă: a modalităţii de realizare a sarcinilor, prin observarea comportamentului 

copiilor, aprecierea/corectarea exprimării/comportamentului acestora; 

Bibliografie: 

• «Curriculum pentru învăţământul preşcolar», Bucureşti, 2009; 

• «Curriculum pentru educația timpurie», Bucureşti, 2019; 

• «Piramida cunoaşterii. Repere metodice în aplicarea curriculumului preşcolar», Tătaru 

L., Glava A., Chiş O., Diamant, 2014. 

• Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 

ani, coordonator, Mihaela Ionescu 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Nr. 

crt. 

Etapele 

Activităţii 

Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare 

Metode Mijloace 

didactice 

1. Moment 

organizatoric 

Se asigură condiţiile necesare unei bune 

desfăşurări a activităţii: aerisirea sălii de 

grupă, aşezarea măsuţelor pe centre de 

interes, pregătirea materialului didactic 

necesar pentru activitate. 
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Nr. 

crt. 

Etapele 

Activităţii 

Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare 

Metode Mijloace 

didactice 

2. Captarea 

atenţiei  

Se va realiza prin  apariția unei păpuși 

care dorește să ii roage pe copii să o ajute 

să o regasească pe fetița de care s-a 

pierdut. 

 

Conversaţia 

 

Papusă 

 

 

 

 

 

3.  Anunţarea 

temei şi 

enunţarea 

obiectivelor 

Se enunţă tema si obiectivele, într-o 

manieră accesibilă nivelului lor de 

înţelegere: copiii vor afla că astăzi vor 

asculta o poveste despre o fetită- Bucle 

aurii si cei trei ursi. Vor fi atenti pe 

parcursul povestirii pentru a putea 

raspunde corect  la întrebări, si vor 

aprecia faptele personajului principal.  

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Prezentarea 

optimă a 

conţinutului 

şi dirijarea 

învăţării 

Se anunţă titlul poveştii:  

“Bucle Aurii si cei trei ursuleți.(anexa 1) 

Educatoarea expune povestirea, folosind 

tonul şi mimica adecvate, explicând 

eventualele cuvinte necunoscute: „zări”, 

„s-a avantat”, „intrus”. 

Pe parcursul expunerii, se vor derula 

imagini sugestive pe videoproiector, 

urmărind momentele principale ale 

actiunii: 

1.  Neținând cont de sfatul 

mamei, Bucle Aurii pleacă să exploreze 

pădurea și se rătăcește. 

2. Ajunge la o căsuță, intră înăuntru, 

chiar dacă nu este nimeni acasă. 

3.  Mănâncă supa din castronul mic, rupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

 

Povestirea 

 

Explicaţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea  

comporta-

mentului 

copiilor  
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Nr. 

crt. 

Etapele 

Activităţii 

Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare 

Metode Mijloace 

didactice 

scanul mic, doarme in patul mic.  

4. Urșii care locuiau în căsuță revin 

acasă din plimbarea făcută în pădure. 

5. Ei constată că supa puiului de urs 

este mâncată, scaunul este rupt și o fetiță 

doarme în patul lui. 

Bucle aurii se trezește, se sperie când 

vede cei trei urși și fuge speriată  spre 

casa ei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

Obţinerea 

performanţei 

Copiii, vor fi solicitați să răspundă la 

întrebări. 

- Cum s-a numit povestea? 

- Despre cine este vorba în poveste? 

- Unde se ratăcește Bucle Aurii? 

- De ce pleacă în pădure? 

- Avea voie să meargă în pădure? 

- Unde ajunge? 

- Ce face?  

- Are voie să intre într-o casă 

necunoscută ? 

- Ce găsește pe masă? 

- Cum este supa? 

- Care supă este potrivită? 

- Câte scăunele sunt lângă casuță? 

- Pe care se așază Bucle Aurii? 

- Ce se întâmplă cu scaunelul cel mic? 

- Unde merge fetița obosită? 

- Ce pătuț alege să doarmă ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini 

sugestive 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea  

răspunsuri-

lor  
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Nr. 

crt. 

Etapele 

Activităţii 

Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare 

Metode Mijloace 

didactice 

- Cine se întoarce de la plimbare ? 

- Ce găsesc ursuleții în căsuță ? 

- Cum se simte ursulețul cel mic ? 

- Pe cine găsesc ei în dormitor ? 

- Ce face Bucle Aurii când se trezește ? 

- Ce îi spun Ursuleții ? 

- Ce îi spune mamei ? 

- Ce îi răspunde mama ? 

 

7. 

 

 

 

 

Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

cunoştinţelor 

Se desprinde mesajul povestirii cu ajutor 

din partea educatoarei: 

Trebuie să respectăm proprietatea 

celorlalți si să ținem cont de sfaturile 

celor mai în vârsta (mai ales al părinților). 

Explicaţia 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Observarea 

comporta-

mentului 

copiilor 

 

  Încheierea 

activităţii 

integrate 

 

La final, se vor face aprecieri generale şi 

inividuale asupra modului în care copiii 

se s-au implicat pe parcursul activități  

 

Conversaţia  Observarea 

comporta-

mentului 

copiilor 
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PROIECT DIDACTIC 

Bara Silvia Ioana 

G.P.P. Nr. 46- Oradea 

 
Data:  

Unitatea de învățământ: G.P.P. NR. 46- ORADEA 

Grupa: MIJLOCIE  

Educatoare: BARA SILVIA IOANA 

Tema anuală: ”Când, cum șide ce se întâmplă?” 

Tema săptămânii: ”Iepurașul de Paște” 

Tema activităţii: ”Ajutoarele iepurașului Allegria” 

Forma de realizare: activitate integrată  

Tipul activităţii:  Consolidare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor 

Componenţa activităţii: DȘ- activitate matematică 

                                         DOS- activitate practică 

Mijloc de realizare: joc didactic, lipire  

Scopul activităţii:  - consolidarea cunoștințelor dobândite de copii cu privire la numerația  în 

limitele 1-5 și  deprinderii copiilor de a realiza o temă practică utilizând tehnici de lucru însuşite 

anterior 

Domenii și dimensiuni ale dezvoltării:  

       ●  Capacități și atitudini de învățare 

       - Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor- persistența 

       ●  Dezvoltare cognitivă și cunoașterea lumii: 

           - Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și 

cunoașterea mediului apropiat 

           - Relații, operații și deducții logice în mediul înconjurător 

Comportamente vizate:  

- grupează obiecte care întrunesc două criterii concomitent 

- își menține atenția concentrată pe sarcină între 5-10 minute 

- recunoaște, numește unele cifre 

- numără cu ușurință din memorie până la 5 

- cunoaște ordinea numerelor în șirul 1-5 

 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

573 
 

Obiective operaţionale:  

O1 - să formeze mulțimea iepurașilor și a ouălor; 

O2 - să recunoască, formând șirul crescător, descrescător în limitele 1-5; 

O3 - să asocieze corect cantitatea la număr și numărul la cantitate; 

O4 - să identifice iepurașul lipsă, folosind numeralul ordinal; 

O5 - să lipească pe ghirlandă ouăle și cifra corespunzătoare acestora. 

 

Sarcina didactică:  

   - formarea mulțimilor, a șirului crescător, descrescător în limitele 1-5; folosirea corectă a 

numeralului ordinal; recunoașterea numerelor în limitele 1-5; finalizarea lucrării practice 

 

Elemente de joc: surpriza, mânuirea materialelor, aplauze, cooperarea, mișcarea, întrecerea, 

recompensa 

 

Strategii didactice:  

1. Metode și procedee: 

                 M1 – conversația  

                 M2 – explicația   

                 M3 – demonstrațía  

                 M4 – observația    

                 M5 – exercițiul  

                 M6 – jocul 

                 M7 – evaluarea orală 

2. Material didactic: 

                 m1 – macheta cu grădina 

                 m2 – iepurașul Allegria 

                 m3 – ouăle cu sarcini 

                 m4 – flipchart 

                 m5 – ecusoane  

                 m6 – jetoane cu imagini cu iepurași 

                 m7 – jetoane cu imagini cu ouă de paște 

                 m8 – jetoane cu cifre de la 1 la 5 
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                 m9 – bol cu ouă din polistiren 

                 m10 – două coșuri cu ouă din polistiren 

                 m11 – ouă decupate din carton 

                 m12 – coronita 

                 m13 – lipici 

                 m14 – ouă de ciocolată      

                 m15 – suport de lemn pentru expunerea coșulețelor  

 

Forma de evaluare: observarea sistematică a comportamentului copiilor, aprecieri verbale, 

recompense 

 

Durata activităţii: 30-35 de minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:  

•Ezechil, L. Lăzărescu– Laborator preșcolar, Ed. V&I Integral, București 

•Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani, Ed. 

Vanemonde, 2010 

•Curriculum pentru educația timpurie de la naștere până la vârsta de 6 ani(2019), Ed. Didactica 

Publishing House, Bucureşt 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITȚII 

Etapele 

activităţii 

Conţinut ştiinţific Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Evaluare/ 

metode și 

indicatori 

1.Moment 

organizatoric 

 Voi asigura condiţiile optime necesare 

desfăşurării activităţii: 

- aerisirea sălii de grupă; 

- aranjarea mobilierului pe două grupe; 

- pregătirea materialului didactic; 

- intrarea copiilor in sala de grupă. 

   

2.Captarea 

atenţiei   

Prezentarea grădinii, a iepurașului 

Allegria și a materialelor de lucru 

(cortina va fi trasă iar în spatele ei se vor 

afla grădina improvizată și iepurașul care 

are o scrisoare în mână, pe care o voi citi 

copiilor) 

M1 

M3 

m1 

m2 

m5 

 

 

3.Anunţarea 

temei și a 

obiectivelor 

Le voi propune ca azi săfieajutoarele 

iepurașului pentru a aduna ouăle și a 

rezolva sarcinile iar pentru a-și putea 

îndeplini cât mai bine sarcina de ajutoare 

ne vom juca jocul-concurs ”Ajutoarele 

iepurașului Allegria” 

M1 

M2 

 

 Observarea 

sistematică a 

coportamentului 

copiilor. 

4.Prezentarea 

conținutului 

și dirijarea 

învățării 

Explicarea și demonstrarea jocului: 

Voi explica clar și concis regulile 

jocului: în fiecare ou va fi câte o sarcină 

didactică pe care copiii va trebui să o 

rezolve și câte un ou decupat pe care 

copiii îl vor primi ca recompensă, dacă 

vor rezolva sarcinile. recompenselele vor 

pune în săculețul- ecuson de la gât. Câte 

un copil va fi numit pentru a culege câte 

M1 

M2 

M3 

M6 

m2 

m3 

m4 

Observarea 

sistematică a 

coportamentului 

copiilor. 

 

O1 
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un ou din grădină. După rezolvarea 

sarcinii din ou, copiii vor primi 

recompensa de la iepuraș și vor așeza oul 

în coș. 

Jocul de probă: se realizează ca joc de  

probă o sarcină: 

- Numără iepurașii de langă coș și așează 

numărul corespunzător. 

5.Obţinerea 

performanţei  

Executarea jocului propriu-zis. 

 

Sarcini: 

1.Formează mulțimea iepurașilor și 

mulțime ouălor 

2. Numără ouăle/ iepurașii și așează cifra 

corespunzătoare 

3. Descoperă cifra care lipsește (1 și 5) 

4. Scoate din bol tot atâtea ouă/ iepurași 

cât indică cifra 

5. Al câtelea iepuraș a plecat? 

6. Lipește ouăle pe coronită si cifra 

cores- 

punzătoare acestora: copiii vor lipi ouăle 

adunate în ecuson pe coronită, respectând 

tehnica corectă de lipire. 

 

 

 

M1 

M2 

M4 

M6 

M7 

 

 

 

m1 

m2 

m3 

m4 

m6 

m7 

m8 

m9 

m10 

m11 

m12 

m13 

m15 

Observarea 

sistematică a 

coportamentului 

copiilor. 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

6.Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

Voi îndruma 1 copil din fiecare echipă să 

dea mâna cu al patrulea/ al treilea copil 

din echipa adversă: 

- ”Te rog să îl feliciți pe al patrulea/ al 

treilea copil din echipa fluturașilor pentru 

modul în care a muncit azi la activități” 

M1 

 

  

7.Evaluarea Voi face aprecieri cu privire la modul în M1  Aprecieriverba
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care copiii au rezolvat sarcinile cerute, 

conform obiectivelor propuse:  

- au format mulțimile de iepurași și ouă 

- au format șirul crescător/descrescător în 

limitele 1-5 

- au asociat corect numărul la cantitate și 

cantitatea la număr 

- au identificat cifra care lipsește 

- au identificat al câtelea iepuraș lipsește 

- au lipit corect și îngrijit ouăle și cifra 

corespunzătoare acestora. 

M3 

M7 

le 

8.Încheierea 

activităţii  

Voi aprecia modul în care copiii s-au 

comportat pe parcursul activității și le voi 

oferi recompense (ouă de ciocolată) 

Copiii părăsesc sala de grupă intonând 

cântecul ”Iepurașul Țup”. 

M1 

M7 

m14 

 

Aprecieriverba

le 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

 
NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: 3-5 ani, nivel I, Grupa mică „Buburuze” 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR: Jurcan Mihaela-Veturia 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? 

TEMA PROIECTULUI:,, BUCURII DE PRIMĂVARĂ’’ 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „MĂRȚIȘOR DE ZIUA TA”  

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE 

DISCIPLINA: Activitate practică 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Mărțișor de Primăvară” 

MIJLOC DE REALIZARE: mototolire, lipire 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

 A.1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

C.3. Activare și manifestare a potențialului creativ 

COMPORTAMENTE VIZATE:  

A.1.3.Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate.  

C.3.1 Manifestă creativitate în activități diverse 

C.3.2.Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE urmărite în cadrul  activităților propuse: 

Comportamente vizate Obiective operaţionale 

A.1.3.Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea 

unor activități variate 

 

   Să utilizeze materialele puse la dispoziție, în vederea temei propuse 

   Să lipească  în ordinea propusă lalelele în cadrul ghiveciului, ținând cont de indicațiile 

educatoarei   

   Să mototolească hârtia creponată respectând modelul educatoarei   

C.3.1. Manifestă creativitate în activități diverse    Să-și folosească creativitatea în realizarea lalelelor 
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   Să dea dovadă de creativitate în decorarea ghiveciului pentru lalele, folosind hârtia 

creponată pusă la dispoziție 

  

 C.3.2:Demonstrează creativitate prin activitățile 

artistic-plastice muzicale și practice, în conversații și 

povestiri creative 

 

   Să își folosească creativitatea în realizarea unui produs propus, utilizând tehnicile de 

lucru învățate și materialele puse la dispoziție 

Să-şi exprime opinia faţă de lucrarea proprie şi faţă de lucrarea celorlalţi copii, utilizând 

un limbaj specific; 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia,  problematizarea. 

Resurse materiale: individuale: coşuleţe cu material individual: 3 tulpini de lalele, 9 petale, 1 ghiveci, o fundiță mărțișor, o fâșie de 

hârtie creponată, 1 lipici; demonstrative: coşuleţ cu aceleaşi materiale ca ale copiilor, dar de dimensiuni mai mari, tabla magnetică, 

Păpuşa Zâna Primăvară, CD-player, CD; 

Forme de organizare: frontal, individual. 

Durata: 20-25 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

- Curriculum pentru educație timpurie 

- Educaţia este un orizont, nu o destinaţie – Scrisoarea metodică MEN nr. 42328 din 07.10.2008 

- Activităţi matematice în grădiniţă – ghid practic- Magdalena Dumitrana, Editura Compania, Bucureşti, 2002 
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Nr. 

Crt. 

Etapele 

activităţii 

Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare / 

Metode şi 

indicatori 

Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

 

1.  Momentul 

organizatoric 

Asigurarea condițiilor optime 

pentru realizarea activității, 

aranjarea centrelor și pregătirea 

materialelor didactice. 

Introducerea copiilor în sală și 

așezarea acestora pe scăunele în 

semicerc pentru întâlnirea de 

dimineaţă. Se stabileşte liniştea 

necesară bunei desfăşurări a 

activităţiilor; 

   

2. 

 

 

 

 

Captarea şi 

orientarea 

atenţiei 

 

 

 

Apelul la curiozitatea intelectuală 

a copiilor şi orientarea şi 

concentrarea activităţii psihice 

cognitive se realizează prin 

elementul surpriză –apariţia Zânei 

Primăvara. 

Se orientează atenţia copiilor 

către coşuleţele din faţa lor, 

respectiv intuirea tuturor 

materialelor. 

 

 

Conversaţia 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

 

Păpuşă 

îmbrăcată 

în Zâna 

Primăvara 

 

 

 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Se prezintă copiilor tema şi 

obiectivele activităţii sub forma 

unei invitaţii din partea Zânei 

Primăvara de a se pregăti pentru 

ziua mărțișorului și pentru ziua 

mamei. 

 

Conversaţia 

Explicaţia 
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4. 

 

Desfășurarea 

activității 

 

 

Analiza lucrării model: Copiii 

vor enumera elemetele care 

compun lucrarea model, 

precizând tehnicile de lucru prin 

care aceasta a fost realizată. 

Intuirea materialului: Copiii 

vor fi solicitaţi, să recunoască și 

să denumească materialele puse 

la dispoziție: lipici, tulpini pentru 

lalele, petale pentru capul 

lalelelor, ghiveci de flori, hâtie 

creponată, fundiță mărțișor 

  

Explicarea şi demonstrarea 

modului de lucru: Voi prezenta 

copiilor modelul realizat de 

mine, insistând asupra tehnicilor 

de lucru. 

 Voi demonstra modul de 

lucru pe etape, atrăgând atenţia 

asupra faptului că trebuie să 

lucreze frumos și îngrijit. Voi 

numi un copil, să repete etapele 

pe care trebuie să le respecte în 

realizarea lucrării. 

Voi executa cu copiii, exerciţii 

de încălzire a muşchilor mici ai 

mâinii: 

”Ne jucăm,ne jucăm, 

Cu degețelele noi ne jucăm! 

Când degețelele au obosit, 

 

 

 

Problematizarea 

Conversaţia 

Exerciţiu 

Explicaţia 

 

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

  

 

 

 

 

 

 

Coşuleţe cu 

material 

individual: 

Petale 

pentru 

lalele, 

tulpini, 

ghiveci, 

hârtie 

creponată, 

fundiță 

mărțișor, 

lipici 

 

 

Tabla 

magnetică 

 

Material 

individual 

de 

dimensiuni 

mai mari  

 

 

 

 

Cântecul 

degetelor 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică  

a comporta- 

mentului 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbalizarea 

acţiunilor 

efectuate 

prin 

folosirea 

unui limbaj 

adecvat 

 

Orientarea 

corectă în 

spațiul de 

lucru în 

funcție de 

reperele 

spațiale 

comunicate 

(sus/ jos, 

stânga/ 

dreapta) 
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Pumnișorii au și sosit! 

Ne jucăm, ne jucăm, 

Cu pumnișorii noi ne jucăm, 

Când pumnișorii au obosit, 

Brațele au și sosit ! 

Ne jucăm, ne jucăm 

Cu brațele noi ne jucăm, 

Când brațele au obosit, 

Copilașii s-au încălzit! ” 

5.  Obţinerea 

performanţei 

Executarea lucrărilor: 

 Urez copiilor „Spor la 

lucru!”, apoi se trece la realizarea 

produselor propuse. Voi urmări 

modul de executare a lucrărilor, 

stimulând, ajutând şi îndrumând 

copiii.  

 Pentru asigurarea unui 

ambient plăcut în timpul 

activităţii, copiii vor audia 

cântece pentru copii. 

 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Conversaţia 

 

Materialele 

individuale 

pregătite în 

coșulețe 

 

 

Executarea 

corectă a 

tehnicilor de 

lucru 

propuse 
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6. Evaluarea 

 
Voi alege două, trei lucrări pe 

care le-au realizat copiii și vom  

analiza: dacă sarcina a fost 

realizată corect, îngrijit, dacă au 

utilizat corect lipiciul, dacă au 

respectat tehnicile de lucru 

propusă. 

Se fixează tema. 

Se fac aprecieri verbale 

individuale şi generale asupra 

desfăşurării activităţii. 

Se împart recompense copiilor. 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

Exerciţiul 

 

Simboluri de 

pus în piept 

  

 

Aprecieri 

generale și 

individuale 
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                                              PROIECT  DIDACTIC 

 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Clasa: a IX-a  

Subiectul: Antonimele 

Tipul lecţiei: predare şi însuşire de noi cunoştinţe 

Profesor: Cîrligeanu Margareta 

Data:   

COMPETENŢE SPECIFICE 

1.1  Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte. 

1.2  Înţelegerea termenilor de specialitate proprii specializării urmate de elevi şi folosirea 

adecvată a terminologiei de specialitate în situaţii de comunicare diverse.                                                                                                  

1.5  Utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de 

comuni- 

       care. 

3.2  Argumentarea unui punct de vedere. 

    

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

          Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii  vor  fi  capabili: 

O1- să definească noţiunea de antonim;  

O2- să clasifice antonimele; 

O3- să alcătuiască seria antonimică a unui cuvânt; 

O4- să folosească antonimele în contexte adecvate; 

O5- să conştientizeze rolul antonimelor în exprimarea scrisă şi orală; 

O6- să alcătuiască enunţuri corecte cu antonimele unor cuvinte date. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

a) Metode şi procedee: conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, explicaţia, exerciţiul,                  

                             învăţarea activă, exemplificarea, problematizarea, metoda ciorchinelui;   

b) Forme de organizare: activitatea frontală, alternativ cu activitatea independentă individuală,                                
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                                activitatea pe grupe (cu sarcini diferenţiate în funcţie de tipul de 

                                inteligenţă de care dispune elevul);                                            

c) Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, texte lingvistice, flip-chart, markere, test de evaluare;     

d) Resurse: - capacităţile de învăţare şi cunoştinţele anterioare ale elevilor despre cuvintele cu 

sens 

            asemănător;  

 

e) Bibliografie: - Limba şi literatura română (auxiliar pentru manualele alternative), Ileana 

Cojocaru şi 

                   Elena Butnaru, Ed. Taida, Iaşi 2005;   

   -  Culegere de exerciţii lexicale, Iuliana Spinean, Editura Alba Print, Petreşti; 

                           -  Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Constantin Parfene, 

                              Editura Polirom, Iaşi, 1999; 

   -  Adrian Săvoiu, Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a IX-a SAM, 

      Grupul Editorial Art, Bucureşti, 2004;  

   -  Mihaela Marin, Dicţionar de antonime, Ed. All, Bucureşti, 2005; 

   -  Niculae Tache, Sinonime, omonime şi antonime prinse-s rime, Editura 

Exigent,  

      Bucureşti, 2012.                          

 

SCENARIU DIDACTIC 

 

1. Moment organizatoric (1 min.) 

➢ Organizarea clasei şi asigurarea climatului necesar bunei desfăşurări a lecţiei. 

2. Verificarea cunoştinţelor (5 min.) 

➢ Se verifică noţiunile însuşite anterior despre opera „Amintiri din copilărie”, de Ion 

Creangă: 

-Redaţi structura operei „Amintiri din copilărie”;  

-Precizaţi, pe scurt, conţinutul fiecărei părţi; 

-Redaţi tema şi semnificaţia titlului operei; 

-Identificaţi personajul principal al operei „Amintiri din copilărie”; 

            -Enumeraţi şi alţi scriitori care au abordat în scrierile sale tema copilăriei. 
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3. Captarea atenţiei (3 min.) 

➢ Se realizează printr-o introducere în semantică: 

        Semantica se ocupă cu studiul sensurilor cuvintelor dintr-o limbă. Aşa cum se ştie, sensul 

se referă la înţelesul pe care vorbitorii îl atribuie unui cuvânt.  

➢ Între cuvinte pot exista diverse relaţii semantice: 

- relaţia de sinonimie;  

- relaţia de antonimie;  

- relaţia de omonimie;  

- relaţia de paronimie. 

4.  Anunţarea subiectului lecţiei şi a obiectivelor operaţionale (1 min.) 

➢ Elevii sunt anunţaţi că astăzi vor învăţa despre una dintre cele patru relaţii semantice, şi 

anume despre antonime. Aşadar, profesorul scrie titlul lecţiei pe tablă, iar elevii în caiete. 

Sunt anunţate şi obiectivele lecţiei (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

5.  Prezentarea sarcinilor de lucru (5 min.) 

➢ Se scriu pe tablă mai multe propoziții cuprinzând diferite antonime. Se compară 

enunţurile: 

Prietenul meu are o casă spaţioasă. 

Duşmanul său deţine o locuinţă mică. 

Mi-am amintit faptul că era odihnit. 

A omis ideea că era obosit.  

Întrebările lui au fost corect formulate. 

Răspunsurile lor au fost incorecte. 

➢ Rezolvarea, de către profesor, a celor două exemple, drept model, pentru o mai bună 

înţelegere a sarcinilor de lucru care vor urma. 

➢ Se propun spre rezolvare exerciţiile din manual, din fişele de lucru şi fişa de evaluare 

formativă.                                                                                                                                                                       

6. Dirijarea activităţii cu caracter practic-aplicativ (25 min.) 

➢ Înainte de a trece la desfăşurarea activităţii, profesorul împarte unui grup de elevi cu 

deficienţe grave, câte un test spre rezolvare.  

➢ Câtorva dintre cuvintele din primul enunţ le corespunde un cuvânt cu sens opus din al 

doilea enunţ (prietenul-duşmanul; mică-spaţioasă; mi-am amintit -a omis; obosit-odihnit). 
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➢ Pornind de la perechile de antonime găsite în cele ouă exemple, se concluzionează că: 

Acele cuvinte care au sens opus, dar forme diferite se numesc antonime. 

➢ Astfel, se scrie pe tablă definiţia antonimelor (Cuvintele cu formă diferită şi sens opus se 

numesc antonime). Se prezintă Dicţionarul de antonime. Apoi se scrie pe tablă 

clasificarea antonimelor. 

➢ Clasificarea  antonimelor:  

1. Antonime exprimate prin cuvinte total diferite ca formă: bătrâneţe – tinereţe, a începe – a 

sfârşi, a vorbi – a tăcea, a merge – a sta, mare – mic, a vinde – a cumpăra, pentru - contra; 

2. Antonime exprimate printr-o pereche compusă din părţi de vorbire de acelaşi fel, care diferă 

printr-un prefix (i, in, ne, non, de, des): corect – incorect, sărat – nesărat, avantajos – 

dezavantajos, normal – anormal, făcut – desfăcut, atent – neatent, complet – incomplet, real – 

ireal, a zice – a dezice, sens – nonsens. 

➢ Antonimia se realizează şi între un cuvânt şi o locuţiune: a opri – a da drumul 

➢ Perechea de antonime trebuie să fie compusă din părţi de vorbire de acelaşi fel (bucurie – 

tristeţe, bun – rău, a da – a lua, sus - jos).  

➢ Toate antonimele unui cuvânt alcătuiesc o serie antonimică. Pentru a explica sensul 

componenţilor perechilor antonimice, ne folosim de definiţii ori de sinonime. 

➢ Profesorul le explică elevilor care este rolul antonimelor (ca şi sinonimele, antonimele 

sporesc posibilităţile de exprimare clară, aleasă şi variată; antonimele pot avea şi valoare 

stilistică, mărind expresivitatea imaginii). 

➢ Elevii primesc fişe de lucru; ei sunt îndrumaţi să găsească perechile de antonime din 

strofele date. 

➢ Apoi li se solicită să rezolve prin activitate de grup fişa de lucru „Cerul cu antonime” 

(elevii vor avea de recunoscut antonimele unor cuvinte date, apoi să alcătuiască propoziţii 

cu ele. 

➢ Elevii rezolvă sarcinile de lucru primite.  

➢ Prin activitate frontală, elevii vor rezolva exerciţiile din fişa de lucru; ei vor avea de 

grupat pe perechi de antonime anumite cuvinte, de găsit antonime obţinute prin derivare 

cu prefixe pentru cuvintele date, de găsit sinonime şi antonime pentru anumite cuvinte, de 

completat anumite proverbe cu antonimele potrivite şi de transformat unele propoziţii 

folosind antonime în locul cuvintelor subliniate. 
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7.  Asigurarea feedback-ului (4 min.)  

➢ Are loc pe parcursul învăţării, întărirea făcându-se treptat, prin aprecieri verbale pe 

parcursul lecţiei, vizând participarea elevilor, calitatea exemplelor şi a argumentaţiei, 

claritatea şi corectitudinea exprimării. Se realizează exerciţiile 1 şi 4 de la pagina 36 din 

manual, ca activitate frontală. 

8. Evaluarea formativă (5 min.)  

➢ Se dă, ca activitate individuală, rezolvarea exerciţiului din fişa de lucru. 

➢ Elevii vor rezolva exerciţiul în caiete. Apoi, se verifică oral rezolvarea exerciţiului. 

9. Încheierea lecţiei (1 min.) 

➢ Se fac aprecieri, prin notare sau verbal, asupra modului în care s-au implicat elevii la 

lecţie. 
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PROIECT DIDACTIC INTEGRAT 

Profesor înv. primar dr. Florentina Răducanu 

Școala Gimnazială „Elena Văcărescu”, București 

Clasa: a III-a  

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Limba și literatura română+ Arte vizuale și abilități practice 

Unitatea de învățare: Ce știm despre cărți? 

Subiectul lecției: Cum se face o carte ? 

Tipul lecției: consolidarea și sistematizarea cunoștințelor 

Competențe specifice: 

2.1. Descrierea unui obiect din universal apropiat pe baza unui plan simplu 

2.3. Prezentarea unei activități realizate individual sau în grup. 

3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia 

3.6. Aprecierea valorii cărților 

4.5. Manifestarea disponibilității pentru transmiterea în scris a unor idei. 

Arte vizuale și Abilități practice: 

2.2. Realizarea de creații funcționaleîn diverse tehnici,  pe diferite suporturi. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: O1- să recunoască părțile componente ale unei cărți. Obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii denumesc 

părțile componente ale unei cărți pe fișa de lucru. 
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             O2- să completeze informații legate de elementele compponente ale unei cărți. Obectivul se consideră realizat dacă toți elevii 

completează posterul cu cuvinte potrivite. 

O3-să exemplifice părțile unei cărți pe o carte de lectură suplimentară. Obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii prezintă 

componentele cărții de lectură. 

O4-să confecționeze o carte în miniatură, respectând toate părțile componente. Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev din 

echipă participă la realizarea produsului finit. 

O5-să redacteze conținutul cărții confecționate. Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev  își aduce contribuția la redactarea cărții 

în echipă. 

Strategia didactică: activ-participativă 

Resurse procedurale:  conversația , explicația,  exercițiul, metoda ciorchinelui, explicația, observația, problematizarea, demonstrația. 

• Resurse materiale:  manual, videoproiector, flip-chart,tabla, material video, material PPT, cărți, fișe cu sarcini de lucru. 

• Resurse temporale: 1 oră 

• Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe.  

Resurse Bibliografice: M.E.C-Programa Şcolară –  Clasele A III-A  Şi A IV-A,  Bucureşti, 2014  

Ionescu, M. – „Lecţia Între Proiect Şi Realizare”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1998 

Şerdean, I. – „Metodica Predării Limbii Române În Ciclul Primar”- Editura Didactică Şi Pedagogică, Bucureşti, 1995 

www.didactic.ro, www.krokotak.com 

 

http://www.didactic.ro/
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Momentele 

lecției 

 Desfășurarea lecției Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forma de 

organizare 

Evaluare 

1.Momentul 

organizatoric 

 

 

Se asigură condiţiile optime pentru buna des- 

făşurare a lecţiei: pregătirea materialului 

didactic şi stabilirea liniştii. 

conversația 

instructajul 

verbal 

observația 

 frontal 

individual 

Observarea 

sistematică a  

comporta-mentului 

copiilor 

2.Reactualizarea 

cunoştinţelor 

dobândite 

anterior. 

 

O1 

 

 

Se verifică tema pentru acasă din punct de vede- 

re cantitativ şi calitativ prin citirea orală de 

către elevi. Se corecteazǎ eventualele greşeli. 

Completarea unui ciorchine cu cuvinte despre 

carte. 

conversația 

explicația 

observația  

Fișa  cu 

ciorchinele 

 

frontal  

individual 

 

Aprecieri verbale 

referitoare la  corec- 

titudinea temei. 

Observarea 

sistematică, 

chestionare orală 

3.Captarea 

atenţiei 

 

O 1 Cadrul didactic citește un fragment din vol. 

“Povestea unui omuleț de clasa a IV-a” de 

Judy Blume, pe care elevii au citit-o ca lectură 

suplimentară. Elevii sunt solicitați să 

 

 

exercițiul 

 

Cartea 

”Povestea unui 

omuleț de clasa 

frontal 

individual 

Observarea 

sistematică a 

comporta-mentului 

copiilor 
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recunoască titlul și autorul volumului din care 

face parte fragmentul.Se solicită răspunsuri la 

întrebări despre personajele principale și 

morala povestirii. 

a IV-a“ de 

Judy Blume 

4.Anunţarea 

temei şi 

enunţarea 

obiectivelor 

 Astăzi, în cadrul lecţiei de limba română vom 

afla informații despre cum se alcătuiește o 

carte. La sfârșitul orei , după ce vom ști care 

sunt părțile componente ale unei cărți , vom 

realiza și noi o carte în care vom scrie diferite 

mesaje/texte. 

  

conversația 

explicaţia 

 frontal 

individual 

Observarea 

sistematică a 

comporta-mentului 

copiilor 

5. Dirijarea 

invatarii  

O1 

O2 

 

Se prezintă materialul ppt ”Drumul lung de la 

copac la carte” care descrie drumul parcurs de 

la copac la foaia din carte.Copiii vizionează 

filmul, citesc informația, completează cu 

informații dobândite anterior și răspund la 

întrebări. 

Conversaţia 

Dialogul 

dirijat 

explicaţia 

obsevația 

Prezentarea ppt 

(sursa 

didactic.ro) 

Frontal 

 

individual 

Observarea 

sistematică a 

comporta-mentului 

copiilor 

chestionare orală 
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6.Obținerea 

performanţelor 

 

 

O2 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

Se prezintă elevilor un poster pe care este 

desenat un copac ale cărui ramuri cuprind 

întrebările:Pentru cine este? Ce fel de? Unde o 

găsim? Ce cuprinde? Ce are? Ce este? De unde 

vine? Cum este? Cine o realizează? Elevii vor 

primi benzi pe care sunt scrise cuvinte ce vor 

trebui potrivite și  lipite în dreptul întrebărilor 

de pe ramurile copacului, obținând astfel 

răspunsurile la întrebările despre carte. 

Se prezintă manualul de Limba Română și 

componentele unei cărți: coperta, filele, 

paginile, Cuprinsul. Se discută rolul fiecărei 

părți componente.Se solicită elevilor să 

prezinte părțile componente ale unui roman 

pentru copii pe care îl parcurg momentan la 

lectura suplimentară. 

Problematiz

area 

demonstraţia 

explicația 

instructajul 

verbal 

 

 

explicația 

exercițiul 

    Poster  

Benzi cu 

informații 

scrise 

 

Manual de 

Limba și 

Literatura 

Română 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

frontal 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 

Probă practică 

7. Activitate 

practică 

O4 

 

Elevii sunt împărțiți în echipe de câte 4. 

Fiecare echipă va avea pe bancă materialele 

necesare pentru confecționarea unei cărți, care 

observația 

explicația 

Film cu etapele 

de lucru (sursa 

www.krokotak.

Pe echipe Observarea 

sistematică a 

comporta-mentului 

http://www.krokotak.com/
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O5 să conțină toate părțile componente 

discutate.Copiii își aleg titlul cărții în echipe și 

redactează pe scurt un conținut . 

demonstrați

a 

com)Fond 

sonor (muzică 

clasică). 

Carton colorat, 

hârtie colorată,   

copiilor 

Proba practică 

8. Obținerea 

performanțelor 

O4 

O5 

Se realizează expoziția cu lucrările echipelor la 

tablă. Fiecare echipă prezintă cartea realizată. 

Conversația 

exercițiul 

Magneți, tabla 

magnetică 

 Pe echipe Aprecieri verbale 

9. Incheierea 

activității 

 Explicarea temei pentru acasă: De realizat o 

listă cu cinci cărți preferate în care să prezinte 

autorul, titlul, cuprinsul și motivul alegerii. Se 

fac aprecieri generale şi individuale pentru 

ȋncurajarea viitoare a elevilor la lecţii. 

Explicația  frontal Aprecieri verbale 

 

 

 

 

http://www.krokotak.com/
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

Comorile din lada bunicii 

Prof. înv. preșc.: Apetrei Ramona 

Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” Roman 

 

 

Nivel:II 

Grupa: Mare 

Educatoare: prof. înv. preșc. Apetrei Ramona 

Unitatea de învâțământ: Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” Roman- 

Grădinița cu Program Normal 

Data: 26.05.2021 

Tema anuală de studiu: “Cum este/a fost și va fi aici pe Pământ?” 

Tema săptămânală independentă: „Lada de zestre a bunicii” 

Tema zilei: “Comorile din lada bunicii ” 

Tipul activitățății: consolidare de cunoștințe  și deprinderi 

Forma de realizare: Activitate integrată: ADP+ALA I+ADE(DȘ+DOS)+ 

ALA II 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 

                

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI ABORDATE 

I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ-ADP 

 

Rutine:      

-Primirea copiilor 

-Întâlnirea de dimineaţă: “Ce găsim în lada de zestre a bunicii”-brainstorming 

 - ,,Dacă am promis, mă țin de promisiune” (deprinderea de a-şi respecta promisiunile facute) 
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-Gustarea 

                 Tranziții:  

,,Pe la Centre ne mutăm, multe, multe să-nvățăm! 

 “Mâinile ni le spălăm” 

“Bat din palme” 

“Încet, încet și mai încet…” 

 

 II.JOCURI SI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE-ALA 1 

              Joc de masă: Labirint cu semințe- “Ajut-o pe bunica să ajungă la căsuță !”  

              Artă: “Obiecte tradiționale”-colorare 

             Nisip și apă: ''Vase de lut  -desene  cu degetul/bețișorul în făină 

            Joc de rol: “Pregătim dulciuri pentru nepoții bunicuței “ 

                        

 III.ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE-ADE  

            DEC: Activitate matematică –“Surprizele din lada bunicii”-joc didactic 

           DOS: Activitate practică-“Ia bunicii''-  decorare prin lipire  

 

  IV.ACTIVITĂŢI LIBER ALESE-ALA II  

              Activitate recreativă: “La șezătoare” 

 

COMPORTAMENTE VIZATE PENTRU DOMENIUL ȘTIINȚE-ACTIVITATE 

MATEMATICĂ 

-numără corect crescător și descrescător în limitele 1-10; 

 -rezolvă probleme ilustrate alegând operația corectă (adunare, scădere) 

 -utilizează corect numeralul cardinal și ordinal; 

 -stabilește  vecinii unui număr dat;  

-formează mulțimi după diferite criterii 

 

COMPORTAMENTE VIZATE PENTRU DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE 

-  Demonstrează creativitate prin activități practice. 

- Realizează sarcinile de lucru cu consecvență. 

  

SCOPUL ACTIVITĂȚII 

-Consolidarea  deprinderii de a efectua operații  matematice și a deprinderilor practice. 
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  OBIECTIVE 

  La sfârșitul activității, copiii vor fi capabili să: 

-Să descopere vecinii cifrelor.  

-Să efectueze operaţii matematice cu 1-2 unități în limitele 1-10; 

-Să raporteze numărul la cantitate și cantitatea la număr; 

-Să realizeze lucrări originale cât mai variate; 

-Să interacționeze cu colegii, cooperând pentru finalizarea sarcinilor din centrele: Joc de rol, Artă, 

Joc de masă și Nisip și apă. 

 

 SARCINA DIDACTICĂ 

            Aflarea vecinilor unui numar, numeralul cardinal și ordinal, raportarea numărului la 

cantitate și invers, rezolvarea de probleme de adunare și scădere cu 1-2 unități. 

 

METODE ȘI PROCEDEE: conversatia, explicatia, demonstratia, exercitiul, observarea spontană și 

dirijată, Mâna oarbă,  învatarea prin cooperare,  Turul galeriei, jocul didactic, Brainstorming-ul. 

 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:  cufere, panouri prezență, calendarul naturii, bețișoare, tăvițe, 

făină, fișe de lucru, creioane colorate, lipici, carton, panouri probe,cartonașe cu emoticoane, pernuțe, 

carte de povești, coșulețe, bețișoare colorate, coș cu turtă dulce pentru recompense, puzzle. 

 

DURATA: o zi 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: Continuă – formativă: prin observarea comportamentelor 

copiilor şi corectarea răspunsurilor, prin întrebări, aprecieri verbale, îndrumări individuale și 

motivante, prin analiza și aprecierea produselor activității din toate centrele, acordarea de stimulente 

și recompense. 

 

BIBLIOGRAFIE:  

1. Magdalena Dumitrana- „Activităţile matematice din grădiniţă”, Editura     Compania, 

Bucureşti, 2002. 

2. MECTS, (2019) „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Editura DPH; .. 

3. Preda V., Pletea M.,Grama F., „Activitatea didactică din grădiniță”, DPH, 2008 
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SCENARIUL ZILEI 

          Activitatea debutează cu  intrarea copiilor în sala de grupă pe un fond muzical vesel, Drag mi-

e jocul românesc, și așezarea acestora ordonat pe pernuțe  așezate în formă de semicerc în poziția 

așezat cu picioarele încrucișate. Măsuțele vor fi aranjate pe arii de stimulare pentru desfășurarea celei 

de -a doua părți a activității. 

      În cadrul  Întâlnirii de dimineață voi introduce elementul surpriză- cufărul misterios-care a 

apărut în grupa albinuțelor. Copiii vor afla că este o lada de la bunica mea cu lucruri care i-au 

aparținut când era copil, și înainte să o deschidă își vor imagina ce lucruri ar putea să conțină. 

 

Salutul 

            Voi alege o fetiță care va primi un batic colorat și va reprezenta o bunicuță. Salutul pornește 

de la educatoare, fiind continuat de toți copiii de la stânga la dreapta. Acesta se va realiza după 

formula: “Bună dimineața, bunică! Te salută Anastasia!” 

 

Activitatea de grup 

  

          Copiii descoperă în sala de grupă cufărul apărut în mod misterios, și stabilim împreună că este 

vorba despre cufărul bunicii mele, în care aceasta a păstrat lucruri de pe vremea când era doar un 

copil.  Înainte de deschiderea cufărului copiii vor trebui să intuiască lucrurile care ar putea fi în lada 

de zestre a bunicuței.  După deschiderea acestuia vor spune ce sunt și la ce folosesc acele obiecte. 

Vor fi descoperite câteva obiecte tradiționale și o carte veche. 

     După ce au dezlegat misterul cufărului, se continuă Întâlnirea de dimineață cu Noutatea  zilei . 

Această componentă va cuprinde informații  calendaristice, trasarea graficului meteo cu ajutorul 

meteorologului de serviciu, prezența și informații privind activitatea din ziua respectivă. Prezența se 

va realiza de către un copil care va atașa pe panou fotografiile copiilor prezenți, iar aceștia vor 

răspunde prezent la auzirea propriului nume. 

      Folosind procedeul “Mâna oarbă”, copiii își aleg centrul de interes la care vor să lucreze. 

      La centrul ''JOC DE ROL'' copiii vor decora cu creioane cu pasta de zahăr prăjiturile pentru 

nepoții bunicii. La “Joc de masă”, o vor ajuta pe bunicuță să ajungă acasă prin labirint, prin 

presărarea de semințe pe drumul corect. La centrul ”NISIP ȘI APĂ“ vor vor primi tăvițe cu făină și 

bețișoare și vor desena cu degetul sau cu bețișorul vasele bunicuței , iar la sectorul “ARTĂ” copiii 

vor realiza un colaj cu vase tradiționale, pe care le vor colora corespunzător. 

     După realizarea temelor propuse, se expun toate lucrările și se realizează Turul galeriei. 
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     Tranziția către activitățile pe domenii experiențiale se realizează prin interpretarea unui recitativ 

ritmic:''Pe la centre ne mutăm, multe, multe să-nvățăm!”. 

           Partea a treia a activității propuse o constituie activitățile pe domenii experiențiale.   La 

Domeniul Știință vom desfășura o activitate matematică în care, cu ajutorul unui joc didactic, se vor 

consolida cunoștințe despre operatiile matematice învățate, despre vecinii numerelor, compararea și 

ordonarea acestora în ordine crescătoare și descrescătoare și vor rezolva probleme ilistrate.După 

jocul didactic ''Surprizele iepurasului'',desfășurat în cadrul activității de matematică , urmează 

activitatea practică  . Tranziția de la activitatea matematică la activitatea practică se va face prin 

realizarea mișcărilor sugerate de cântecul ” Mâinile le spălăm”. 

   În cadrul celei de-a doua activități pe domenii experiențiale propuse, la domeniul Om și societate, 

copiii vor decora prin lipire  o ie tradițională.  

     

       În cadrul jocurilor și activităților liber alese , etapa a doua, copiii vor participa la o șezătoare la 

care vor dansa  dansuri populare  și vor intona cîntecele. 

La sfărșitul șezătorii, copiii vor fi introduși în lumea poveștilor , în cadrul Momentului de poveste, 

unde vor asculta o  scurtă poveste  educativă. 

         La sfârșitul fiecărei etape a activităților copiii vor primi o bucată dintr-un puzzle, pe care la 

finalul zilei îl vor realiza și vor descoperi un mesaj .  

         Activitatea se încheie cu aprecieri verbale ale activității zilnice a copiilor și cu împărțirea 

recompenselor, care vor fi sub formă de turtă dulce frumos decorată și aranjate pe un vas tradițional 

din lut. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

”Ţara mea, România.” 

Prof. înv. preşc. Sălcudean Maria Valentina 

Grădiniţa cu program prelungit nr.4, Târnăveni 

Data:  

Unitatea de învăţământ: G.P.P. nr.4, Târnăveni 

Grupa: Mare  

Tema anuală de studiu: “Cine sunt / suntem?” 

Tema proiectului: “Țara mea!” 

Subtema: “Mândru românaș!” 

Tema activităţii : ”Ţara mea, România.” 

Tipul activităţii: Formare de cunoştinţe şi deprinderi 

Forma de realizare: Activitate integrată [ADP + ALA1 + ADE (DLC (Povestea Iei +DOS 

(Activitate practică) +ALA2] 

 

Scopul activităţii: Consolidarea și verificarea cunoștințelor privind simbolurile româneşti 

precum și consolidarea unor deprinderi specifice activității practic - aplicative. 

 

DOMENIILE DE DEZVOLTARE ŞI DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII 

DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE 

Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare  

 

DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ  

Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate  

 

CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE  

Curiozitate, interes și inițiativă în învățare  

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)  

 

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII  

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute  

Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de limba română  
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DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII  

Reprezentări matematice elementare, pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului 

apropiat  

COMPORTAMENTE VIZATE:  

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

• Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristici 

specifice; 

• Recunoaste si exprima emotii de baza, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte 

de artă; 

• Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;  

• Manifestă creativitate în activități diverse;  

• Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în 

conversații și povestiri creative; 

• Exersarea ascultării active a unui mesaj pentru înțelegerea și receptarea lui; 

• Comunicarea clară a unor idei, nevoi, acțiuni, emoții proprii 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE – La sfârșitul zilei copiii vor fi capabili : 

O1 Să decupeze după contur şi să decoreze prin lipire, cu simbolurile populare puse la dispoziţie; 

O2 Să asambleze corect bucăţile de puzzle în vederea realizării Stemei României; 

O3 Să mototolească si lipească hârtia creponată pe Harta pusă la dispoziţie, respectând culorile 

sugerate; 

O4 Să realizeze lucrări practice exersând deprinderile de lucru însușite; 

O5 Să exprime atitudini pozitive față de țară și popor prin dans și cântece patriotice. 

 

TIPOLOGIA ACTIVITĂŢII: activitate integrată de o zi. 

Inventar de activităţi: 

1. Activităţi de dezvoltare personală: 

• Rutine: Igienă, servirea mesei, somnul de amiază. 

• Întâlnirea de dimineaţă – “Astăzi este ziua României!” salutul, prezenţa, calendarul 

naturii, noutatea zilei, activitatea de grup, mesajul zilei. 
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• Tranziţii: “Deşteaptă-te române….”, ”Treceţi batalioane române Carpaţii….”(cânt şi 

mers ritmic) ”Hai să dăm mână cu mână….”(cântec şi dans) 

 

2. Activităţi liber alese 1: 

• Arta - “Harta Tricolor“ – mototolire+lipire 

• Construcții - ”Steagul României” – construcții din LEGO 

• Joc de masă - ”Stema României”- puzzle 

3. Activităţi pe domenii experienţiale: Activitate integrată “Ia românească”: 

• Domeniul Limbă şi comunicare – ”Povestea Iei” – suport PPT  

• Domeniul om și societate – Activitate practică – ”Ia românească” – decupare + lipire 

4. Activităţi liber alese 2 

• ”Ţinteşte tricolorul !” – joc distractiv 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Sistemul metodologic: explicaţia, conversația, descoperirea, demonstrația, observaţia, 

problematizarea, descrierea, jocul, exerciţiul, jocul recreativ, aprecieri verbale, brainstorming 

Sistemul mijloacelor didactice: calendarul naturii, jetoane, IA, Harta României, puzzle 

stema României, foarfece, hârtie creponată, lipici, şablon Ie, motive populare, steguleț, 

computer, bile colorate, recipiente colorate. 

Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe. 

Strategii, metode şi instrumente de evaluare: 

• evaluativ-stimulative: aprecierea, încurajarea verbală; 

• frontală, realizată pe parcursul activității. 

• finală, prin analiza produselor activității și a deprinderilor formate 

 

RESURSE: 

• Umane: preșcolarii grupei mici, cadrul didactic; 

• Spațiale: sala de grupă; 

• Temporale: o zi; 
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www.didactic.ro 

www.educatoarea 

www.edituradiana.ro 

 

SCENARIUL ZILEI 

ADP 

 Salutul şi Prezența 

Copiii vor intra în sala de grupă apoi se vor aşeza în cerc. Îi voi anunţa că astăzi ne vom 

juca şi învăţa împreună. Îi invit pe fiecare să îşi aleagă simbolul, să se prezinte iar apoi să îl pună 

pe panoul de prezenţă. La final vom identifica simbolurile copiilor absenţi şi copiii îi vor numi. 

 Calendarul naturii 

Calendarul naturii va fi completat de către un copil, în timp ce se poartă o discuţie referitoare la 

ziua, data, luna, anul, starea vremii de afară şi anotimpul în care ne aflăm. 

 Noutatea zilei si Activitatea de grup  

 Le spun copiilor că am o surpriză pentru ei, dar, mai înainte aş vrea să îmi spună, dacă 

ştiu ce sărbătoare se apropie. E vorba despre Ziua României, iar în cutiuţa cu surprize se află 

ceva reprezentativ pentru această zi specială. Cutia va porni din mână in mână, iar fiecare copil 

va spune ce crede că se află in cutiuţă. La final, vom dezvălui surpriza, în cutie se află un 

tricolor. 

http://www.didactic.ro/
http://www.educatoarea/
http://www.edituradiana.ro/
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 De la acest tricolor voi porni discuţia despre simbolurile naţionale: Steagul, Stema, Imnul 

şi Ziua Naţională a României, dar şi despre simbolurile populare: Costumul popular, vasele 

decorate cu motive populare etc. 

La final, le voi spune că astăzi, pentru a cinsti Ziua Naţională, vom realiza şi noi nişte 

lucrări, cu simbolurile naţionale şi populare. 

 Mesajul zilei : „Ce ştiu despre ţara mea?” 

 Tranziţie “Deşteaptă-te române….” 

 

ADE (DLC + DOS) 

 Copiii vor fi aşezaţi pe covor, cu faţa spre laptop. Le voi arăta o ie, şi îi voi întreba dacă 

ştiu ce este, unde au văzut ei ia, dacă o poartă doar fetele sau au şi baieţii, dacă au observat 

diferenţe între ia de fată şi ia de băiat etc. Apoi voi porni prezentarea PPT cu “Povestea Iei”, iar 

pe parcurs le voi adresa întrebări şi îi voi încuraja şi pe ei să îşi exprime părerea sau să adreseze 

întrebări. 

 La finalul prezentării îi voi anunţa ca astăzi vom face şi noi o Ie şi îi invit la măsuţe. Le 

distribui materialele, (Foaia cu ia, foarfece, lipici şi motivele populare). Facem încălzirea 

degeţelelor, apoi le explic ce au de făcut. 

• Facem încălzirea mâinilor 

• Decupează ia pe contur, apoi vor arunca la gunoi resturile de foaie de care nu au nevoie 

• Işi aleg motivele populare care le plac, le masoară sa vada exact de cat au nevoie şi le 

ajusteaza astfel încât să se potivească pe Ie 

• Lipesc motivele populare pe Ie 

Pe parcursul activităţii, ma plimb pe la măsuţe, oferind ajutor, sugestii şi aprecieri. 

 La finalul activităţii vom face parada Iilor, şi le vom expune la panou. 

 Tranziţii 

”Treceţi batalioane române Carpaţii….” 

După terminarea activităţii pe domenii experienţiale, se va face evaluarea şi aprecierea 

rezultatelor. 

Prin intermediul versurilor: ”Treceţi batalioane române Carpaţii….”,  în pas de marş militar, 

copiii vor fi direcţionaţi spre activitatea la centrele de interes. 
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ALA 1 

Copiii, împărţiţi în 3 grupe, sunt invitați la centrele de interes intuind materialul didactic. 

a) La centrul de interes Arta, copiii vor decora harta României, cu hartie creponată 

mototolită de trei culori: albastru, galben şi roşu, astfel încât să obţinem “Harta Tricolor”. 

Le explic cum trebuie să lucreze: Primul pas, mototolim hărtia creponată, apoi, punem lipici pe 

planşa cu harta României şi vom lipi hartia creponată. Pentru eficienţă, in cadrul grupului voi 

numi 3 echipe: roşie, galbenă şi albastră, fiecare având sarcina de a decora porţiunea ei de hartă. 

b) La centrul de interes Construcții, copiii vor realiza din LEGO , Tricolorul României.  

Pentru realizarea sarcinii, se aleg din coşul cu piese doar piesele roşii, galbene şi albastre, iar 

apoi vor fi aşezate pe covor, astfel încât să formeze Steagul României.  

c) La centrul de interes Joc de masă, vor avea sarcina de a face puzzle cu stema Romaniei, 

iar apoi o vor lipi pe o foaie mare. 

După terminarea activităţilor la centre, se va face evaluarea, aprecierea rezultatelor şi expoziţia 

lucrărilor. 

 Tranziţii 

”Hai să dăm mână cu mână….” 

 

ALA 2 – Joc distractiv: “Ţinteşte Tricolorul” 

Regulile jocului: 

1. Jocul se desfășoară pe 3 grupe. (grupa albastră, galbenă şi roşie) 

2. Fiecare copil primeşte o bila de culoarea grupei din care face parte. 

3. Fiecare copil trebuie să arunce bila şi să ţintească recipientul de acceaşi culoare, aparţinand 

echipei sale. 

4. La final, se numara bilele, şi echipa care a aruncat cele mai multe bile în recipient e declarată 

câştigătoare. 

După explicarea regulilor se face jocul de probă, apoi jocul propriu-zis. 

 

Se fac aprecieri verbale collective şi individuale referitoare la desfăşurarea jocului. 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

 

Evenimentele 

 didactice 

 

Conţinutul stiințific 

Strategii didactice  Evaluarea 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme 

de 

organiza

re 

 

Momentul 

organizatoric 

Asigurarea condiţiilor optime necesare desfăşurării 

activităţii: 

- aerisirea sălii de grupă 

- aranjarea scaunelor şi a meselor 

- pregătirea materialelor necesare activității 

Activitatea debutează cu întâlnirea de 

Dimineaţă, Salutul, Prezenţa şi Calendarul Naturii.  

 

 

Conversația 

Calendarul 

naturii 

Jetoane pt 

prezenţă 

Frontal  Observarea 

comportamentului 

copiilor 

 

Captarea atenției 

Se realizează prin intermediul Noutăţii zilei, 

Tricolorul din cutia cu surprize, Tricolorul. 

 

Conversația 

Cutia cu 

surprize 

Tricolorul 

 

Frontal 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

 

Reactualizarea 

cunostințelor 

Pornind de la Tricolor, voi iniţia discuţia despre 

simbolurile naţionale: Steagul, Stema, Imnul şi 

Ziua Naţională a României, dar şi despre 

simbolurile populare: Costumul popular, vasele 

decorate cu motive populare etc. 

 

Brainstorming 

Conversaţia 

Explicaţia 

Steagul, 

Stema 

 

Frontal 

 

Evaluarea orală 
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Anunțarea temei și 

precizarea 

obiectivelor 

 

La final, le voi spune că astăzi, pentru a cinsti Ziua 

Naţională, vom realiza şi noi nişte lucrări, cu 

simbolurile naţionale şi populare. 

 

 

Explicația 

  

 

Frontal 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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Dirijarea învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii vor fi aşezaţi pe covor, cu faţa spre laptop. 

Le voi arăta o ie, şi îi voi întreba dacă ştiu ce este, 

unde au văzut ei ia, dacă o poartă doar fetele sau au 

şi baieţii, dacă au observat diferenţe între ia de fată 

şi ia de băiat etc. Apoi voi porni prezentarea PPT 

cu “Povestea Iei”, iar pe parcurs le voi adresa 

întrebări şi îi voi încuraja şi pe ei să îşi exprime 

părerea sau să adreseze întrebări. 

 La finalul prezentării îi voi anunţa ca astăzi 

vom face şi noi o Ie şi ii invit la măsuţe. Le 

distribui materialele, (Foaia cu ia, foarfece, lipici şi 

motivele populare). Facem încălzirea degeţelelor, 

apoi le expic ce au de făcut. 

• Exerciţii de încălzire a mâinilor 

• Decupează ia pe contur, apoi vor arunca la 

gunoi resturile de foaie de care nu au nevoie 

• Işi aleg motivele populare care le plac, le 

masoară sa vada exact de cat au nevoie şi le 

ajustează astfel încât să se potivească pe Ie 

• Lipesc motivele populare pe Ie 

 

Pe parcursul activităţii, ma plimb pe la măsuţe, 

oferind ajutor, sugestii şi aprecieri. 

  

La finalul activităţii vom face parada iilor, şi le 

vom expune la panou. 

 

 

 

Conversația 

Observaţia 

 

Brainstorming 

 

 

 

 

 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

(Prezentare 

PPT) 

 

 

Foaia cu ia 

Foarfece 

Lipici 

Motive 

populare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Individual 

 

 

 

Aprecierea 

explicatiilor și a  

răspunsurilor 

individuale 

 

 

 

 

 

 

Observarea modului 

de înțelegere a 

sarcinilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

produselor 
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Aprecieri verbale 
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Obținerea 

performanței 

Se realizează prin intermediul ALA1. 

Copiii, împărţiţi în 3 grupe,  sunt invitați la 

centrele de interes intuind materialul didactic. 

    La centrul de interes Arta, copiii vor decora harta 

României, cu hartie creponată mototolită de trei 

culori: albastru, galben şi roşu, astfel încât să 

obţinem “Harta Tricolor”. 

    Le explic cum trebuie să lucreze: Primul pas, 

mototolim hărtia creponată, apoi, punem lipici pe 

planşa cu harta României şi vom lipi hartia 

creponată. Pentru eficienţă, în cadrul grupului voi 

numi 3 echipe: roşie, galbenă şi albastră, fiecare 

având sarcina de a decora porţiunea ei de hartă. 

    La centrul de interes Construcții, copiii vor 

realiza din LEGO , Tricolorul României.  

Pentru realizarea sarcinii, se aleg din coşul cu piese 

doar piesele roşii, galbene şi albastre, iar apoi vor fi 

aşezate pe covor, astfel încât să formeze Steagul 

României.  

   La centrul de interes Joc de masă, vor avea 

sarcina de a face puzzle cu stema Romaniei, iar 

apoi o vor lipi pe o foaie mare. 

 La final se va face expoziţia lucrărilor 

 

 

 

 

Conversația 

 

Explicaţia 

 

Demonstraţia  

 

 

  

 

 

 

Frontal 

 

 

Pe grupe  

 

Grupuri 

mici 

 

 

 

 

Observarea modului 

de înțelegere a 

sarcinilor 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

Analiza  produselor 

 Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

Se realizează prin intermediul ALA2, un Joc 

distractiv: “Ţinteşte Tricolorul” 

Joc didactic Recipiente 

colorate 

Bile 

colorate 

Frontal  Aprecieri verbale 

 

 

Evaluarea şi 

încheierea 

activității 

La sfârșitul activității voi lăuda munca copiilor, 

apreciind modul corect și îngrijit in care au realizat 

lucrarile, şi le voi mulţumi pt că au fost atât de 

ascultători si harnici. 

 

 

Conversatia 

 

  

 

Frontal 

Aprecierea modului 

de lucru colectiv și 

individual 
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

 

Cîrstea Alexandrina Adelina 

Școala Gimnazială ,,Șerban Vodă Cantacuzino’’, structura G.P.N. Jiblea Nouă 

 

 

NIVEL II :Grupa mjlocie 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cine sunt/suntem? ” 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: Noi suntem românași 

TEMA SĂPTĂMÂNII: Ziua României 

TEMA ZILEI: “Steagul României” 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL DŞ: Cunoaşterea mediului 

TEMA ACTIVITĂȚII DIDACTICE: Tricolorul românesc  

VARIANTA DE REALIZARE: observare 

TIPUL ACTIVITĂȚII DIDACTICE: predare-învățare de noi cunoștințe și deprinderi intelectuale  

DOMENII DE DEZVOLTARE: 

 B. DEZVOLTARE SOCIO – EMOȚIONALĂ 

 C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE 

 E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

 B. 4. Autocontrol și expresivitate emoțională 

 C. 2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

 E. 1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat 

 E. 3. Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

 4.2. Demonstrează abilități de control emoțional  

 2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență  

    2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină 

dificultăți 

 1.1. Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat 

 3.1. Evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător 
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OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

 O1 - să identifice drapelul României ca simbol naţional; 

 O2 -  să recunoască culorile drapelului, ordinea în care acestea se află și numărul lor; 

 O3 - să cunoască semnificația fiecărei culori a steagului; 

 O4 - să exprime atitudini pozitive față de țară și popor 

 O5 – să recunoască steagul țării 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

 Metode și procedee: observația, explicaţia, Cubul, descrierea 

 Mijloace și materiale didactice: steagul României, piese Lego, planşe înfãţişând steagul 

ţării. 

 Forme de organizare: Frontal, individual 

METODE DE EVALUARE: orală 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de grupă 

 

RESURSE BIBLIOGRAFICE: 

1. Curriculum pentru educaţia timpurie -2019- 

2. Coordonator Dr Mihaela Ionescu timpurie; echipa de experţi (Anghelescu Carmen, Boca Cristina, 

Dr  Hereseni Ioana, Popescu Cristina,      Stativa Ecaterina, Dr Ulrich Cătălina, Novak Cornelia) - 

,,Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani ’’ -  

Editura VANEMONDE , BUCUREŞTI, 2010 

3. Lespezeanu Monica - ,, Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar românesc : o metodică a 

activităţilor intructiv-educative în grădiniţa de copii’’ , Bubureşti, Omfal Esenţial, 2007  
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DEMERSUL DIDACTIC  

DȘ – CUNOAȘTEREA MEDIULUI 

 

 

NR. 

CRT. 

 

EVENI

MENT

ELE 

ACTI

VITĂȚ

II DID. 

 

OB 

OP 

 

CONȚINUTURI ESENȚIALIZATE ALE 

ACTIVITĂȚII DIDACTICE 

STRATEGII DIDACTICE  

METODE 

DE 

EVALUA

RE 

MET. 

DIDACTI

CE 

MIJLOA

CE 

DIDACTI

CE 

FORME 

DE 

ORG. 

 

1. Mome

nt 

organi

zatori

c 

 Pregătirea copiilor şi a cadrului adecvat de 

desfăşurare a activităţii; aşezarea copiilor în 

mod corespunzător – în semicerc; organizarea 

materialului didactic necesar activităţii; 

Clasa va fi decorată de sărbătoare, cu obiecte 

de artizanat, cu steaguri, cu stema ţării. 

- - - - 

2. Capta

rea 

atenţi

ei 

 Copiii vor asculta pentru început imnul 

României şi-l vor cânta împreună cu 

educatoarea. 

Captarea atenției se va face prin intrarea unui 

personaj surpriză care va aduce steagul ţării. 

  

steag 

 

frontal 

 

3. Enunţ

area 

obiect

ivelor 

şi a 

temei 

obser

vării 

 Educatoarea le va spune copiilor că în tot ceea 

ce vor face astăzi vor aduce un omagiu ţării lor 

şi vor învăţa multe lucruri despre drapelul ţării 

lor.  

 

discuția 

  

frontală 

 

4. React

ualiza

rea 

 

O1 

Se va face printr-o discuţie referitoare la ţara 

noastră, la satul natal, la simbolurile naționale : 

stema, drapel, imn. 

 

discuția 

 frontală  
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cunoşt

inţelor 

anteri

oare şi 

preze

ntarea 

obiect

ului 

obser

vării 

5. Dirija

rea 

învăţă

rii 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

O4 

Drapelul expus va fi observat de copii 

împreună cu educatoarea şi vor stabili câteva 

elemente esenţiale ale acestuia: formă, 

componenţă, materiale, dimensiune, culori, 

ordinea culorilor. Se va  pune accent pe culorile 

steagului și se va explica semnificația acestora: 

 Culoarea albastră – aerul, blândețea, 

frumusețea 

Culoarea galbenă – bogăția țării, lanurile de 

grâu Culoarea roșie – jertfa, sacrificiul eroilor. 

Apoi se prezintă şi câteva imagini aflate deja în 

decorul clasei, în care copiii pot observa şi 

identifica steagul nostru la diverse manifestări 

(Olimpiade, premieri sportive et. ), precum şi în 

normalele amplasamente (la  intrările clădirilor: 

primării, grădiniţe, şcoli etc.). 

Cu această ocazie, copiii vor face un tur al 

clasei pentru a vedea toate imaginile afişate, 

timp în care se desfăşoară o dezbatere 

socioemoțională, și se fixează conţinutul. 

 

 

Descrier

ea 

 

 

 

Explicați

a 

 

 

Observaț

ia 

 

 

 

 

 

Drapel şi 

imagini 

cu 

drapelul 

Românie

i 

 

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

Orală 

6. Obţin

erea 

perfor

 

 

 

După acest moment, copiii se vor aşeza pe 

scăunele şi se vor juca un joc cu un „cub 

magic”. Cubul are pe fiecare faţetă câte o 

 

 

 

 

        

 

 

 

frontală 
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manţe

i 

 

 

 

 

O2 

 

O3 

 

 

O4 

culoare ce reprezintă o anumită sarcină 

referitoare la tema „Ziua României”. În 

momentul în care un copil va fi nominalizat să 

arunce cubul, el va descoperi o anumită faţetă a 

acestuia. Educatoarea va citi sarcina de pe 

faţeta respectivă. 

    De exemplu: 

DESCRIE - un copil va preciza care sunt     

culorile care alcătuiesc tricolorul, numărul 

acestora. 

COMPARĂ – să îl compare cu steagul altor 

ţări 

(se arată şi alte steaguri, pentru comparaţie). 

ASOCIAZĂ –să asocieze culorile din steag cu 

anumite elemente personale sau din natură. 

ANALIZEAZĂ – locul de amplasare al 

drapelului pe care l-au observat (la intrarea în 

clasă, în suport special). 

APLICĂ – să realizeze drapelul ţării prin 

îmbinarea a trei piese Lego. 

ARGUMENTEAZĂ – „Iubesc steagul 

României”. 

     Se mai fac 2-3 aruncări de cub. Copiilor 

care nu au aruncat cubul li se promite că într-o 

activitate următoare educatoarea va ţine seamă 

de acest aspect. 

explicaţi

a; 

 

 

 

 

 

 

 

exerciţiul  

 

 

comparaț

ia 

 

Cubul; 

 

 

  cub 

 

 

 

 

aprecieri 

privind 

corectitu

dinea 

răspunsu

rilor 

7. Retenţ

ia și 

transf

erul 

O2 Se va asigura prin  prezentarea unor steaguri 

care au ordinea culorilor greşită, lancea nu este 

la locul ei sau sunt întoarse invers.Copiii 

trebuie să recunoască greșelile şi să explice 

cum ar fi trebuit sa arate steagul. 

Joc 

exercițiu 

jetoane frontal orală 

8.  Asigu

rarea 

O5 Se va realiza prin intermediul unei fișe de lucru 

în care copiii vor avea desenate diferite steaguri 

exercițiul Fisă de 

evaluare 

individ

ual 

scrisă 
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conex

iunii 

invers

e 

iar ei trebuie să recunoască și să încercuiască 

mulțimea  formată din steagurile României. 

9. Evalu

area 

rezult

atelor 

învăță

rii 

 La finalul activității se vor face aprecieri 

verbale asupra modului cum s-au implicat în 

activitate, asupra capacităţii copiilor de a 

expune cu cuvinte proprii rezultatele observării 

 discuția   aprecieri 

verbale 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

                                                                                        Prof.inv presc.    Ionita Georgiana Carmen 

                                                                               G.P.N NR 1 DRAGOS-VODA 

 

Domeniul experiențial: Domeniul Estetic și Creativ (Educaţie plastică) 

Mijlocul de realizare: Pictură cu burete 

Tema activităţii: „Prietenii lui BUBU își caută bulinele” 

Scopul activităţii: Exersarea tehnicilor specifice picturii cu burete în vederea redării temei plastice, 

utilizând un element de limbaj plastic adecvat (pata de culoare);  

Obiectivele operaţionale: 

O1 – Să valorifice pata de culoare, ca element de limbaj plastic însușit anterior, în realizarea 

compoziției decorative;  

Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare copil este capabil să utilizeze corespunzător pata de 

culoare în redarea temei propuse. 

O2 – Să realizeze în mod creativ și estetic, prin tehnica picturii cu burete, un produs finit cu folosință 

imediată; Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare copil este capabil să realizeze o creație 

individuală estetică, abordând în mod creativ tema propusă și respectând tehnica specifică picturii 

pe pânză. 

O3 – Să interpreteze  liber, creativ şi critic lucrarea proprie sau lucrările colegilor;  

Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare copil este capabil să aprecieze liber, creativ şi critic 

lucrarea proprie sau lucrările colegilor, utilizând un limbaj adecvat. 

Strategiile didactice:  

Metode şi procedee: exerciţiul, observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, Turul 

galeriei, surpriza  

Mijloace didactice: Buburuza BUBU,tricouri rosii, vopsea pentru material textil, burete, 

palete, şerveţele umede, stimulente (buburuze autocolante), recompense(buburuze de ciocolata), 

suport pentru expunerea lucrărilor 

Forme de organizare: frontal, individual 

Locul de desfăşurare: sala de grupă  

Durata: 15-20 minute  

 SCENARIUL   ACTIVITĂŢII 

 

Secvenţe 

didactice 

Conţinut Strategii didactice Evaluare 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

I. 

Momentul 

organizatoric 

• Crearea condiţiilor 

necesare bunei 

desfăşurări a activităţii: 

• Dispunerea mobilierului 

în careu deschis; 
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• Pregătirea și distribuirea 

materialului didactic; 

• Introducerea copiilor în 

sala de grupă. 

II. 

Captarea atenţiei  

 

 

• Intuirea materialului 

didactic distributiv: 

• Descoperirea 

materialelor aflate pe 

mesele copiilor; 

• Identificarea şi 

denumirea materialelor 

distribuite, pe baza 

întrebărilor educatoarei: 

- Ce ați primit pe măsuțe? 

- La ce folosesc aceste 

materiale?   

Observaţia 

Conversaţia 

Tricouri rosii 

Vopsea 

pentru textile 

Burete 

Palete 

Șerveţele 

umede 

Evaluare 

orală 

individuală 

III. 

Anunțarea temei 

  

• Precizarea de către 

educatore a faptului că, 

tricourile  vor fi folosite 

pentru a le  face o 

surpriză plăcută 

prietenilor lui BUBU. 

• Enumerarea de către 

copiii, la solicitarea 

educatoarei, a unor 

posibile și utile 

întrebuințări a 

tricourilor. 

            Voi trebuie să ajutați 

prietenii buburuzei să își 

găsească bulinele. Pentru că ei 

să fie fericiți și să poată trăi 

alături de BUBU trebuie să 

pictați cu ajutorul buretelui 

bulinele pe tricourile roșii.  

Conversația  

Explicația 

Tricouri rosii  Evaluare 

globală 

prin 

observare 

directă 

Evaluare 

orală 

individuală 

IV. 

Dirijarea 

învățării  

 

• Analiza modelului 

educatoarei: 

• Expunerea vizibilă a 

modelului educatoarei; 

• Identificarea elementelor 

care compun spațiul 

plastic; 

• Precizarea culorilor și a 

modului cum au fost ele 

combinate, alăturate 

pentru a obține pete de 

culoare; 

• Estetica și acuratețea 

Observaţia 

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

Modelul 

educatoarei  

Tricouri rosii 

Vopsea 

pentru textile 

Burete 

Palete  

Şerveţele 

umede  

Evaluare 

global prin 

observare 

direct 

Evaluare 

practic-

acțională 

individuală 
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lucrării. 

• Explicarea și 

demonstrarea  

concomitentă a 

modului de lucru, prin 

care se  vor evidenţia: 

• Etapele de lucru 

(alegerea și pregătirea 

culorilor, pictarea în 

contur); 

• Modul de utilizare a 

materialelor de lucru; 

• Utilizarea creativă a 

tehnicii picturii cu 

buretele; 

• Încadrarea corectă a 

elementelor 

compoziţionale în 

spaţiul de lucru; 

• Utilizarea petei de 

culoare în stare pură sau 

în amestec; 

• Respectarea ordinii la 

masa de lucru şi a 

acurateţei lucrării. 

• Încălzirea muşchilor 

mici ai mâinii, în ritmul 

și conform versurilor 

cântecului: 

Şi acum  ne pregătim 

Mâinile să le-ncălzim 

Le vom folosi cu spor 

Pentru ceva folositor. 

Scutur mâna-n chip şi fel 

Şi-o mişc ca pe-un clopoţel 

Sus şi jos, aşa şi-aşa, 

Cu buretele  vom picta. 

V. 

Obținerea 

performanței  

• Executarea temei de 

către copii, în mod 

individual, în 

conformitate cu: 

• Modelul educatoarei și 

indicațiile acesteia; 

• Tehnica picturii cu 

buretele (utilizarea ei 

corectă și creativă).  

• Respectarea etapelor de 

lucru; 

• Utilizarea corectă a 

materialelor de lucru; 

Exerciţiul 

Conversația 

Explicația 

 

  

Modelul 

educatoarei  

Tricouri rosii 

Vopsea 

pentru textile 

Burete 

Palete  

Şerveţele 

umede  

Evaluare 

practic-

acțională 

individuală 
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• Încadrarea corectă a 

elementelor 

compoziţionale în 

spaţiul de lucru; 

• Utilizarea corectă a petei 

de culoare (în stare pură 

sau în amestec); 

• Ordinea la masa de lucru 

şi acurateţea lucrării. 

• Ajutorarea copiilor care 

solicită sprijin sau 

adresează întrebări.  

VI. 

Asigurarea feed-

back-ului 

•  Exprimarea uimirii și 

aprecierii Buburuzei 

BUBU față de lucrările 

copiilor; 

• Aducerea la cunoștința 

Buburuzei BUBU de 

către copii, la solicitarea 

educatoarei, a faptului că 

aceste tricouri sunt 

realizate pentru a-i face 

fericiti pe prietenii ei 

care si-au pierdut 

bulinele. 

• Verbalizarea de către 

copii a acțiunilor 

efectuate pentru a realiza 

bulinele buburuzei; 

Surpriza 

Conversaţia  

Buburuza 

BUBU 

Lucrările 

copiilor  

Evaluare 

orală 

individuală 

 

 

  

VII. 

Evaluarea 

performanțelor 

 

  

• Expunerea lucrărilor pe 

un suport special 

amenajat. 

• Aprecierea lucrărilor 

realizate de copii prin 

efectuarea turului 

galeriei: Înşiraţi unul 

după altul, copiii, care 

dispun de câte trei 

stimulente (buburuze 

autocolante), trec pe 

rând prin faţa lucrărilor 

şi aplică câte o albină pe 

lucrarea preferată, 

explicând alegerea 

făcută. Lucrările cu cele 

mai multe stimulente 

sunt evidenţiate. 

• Dăruirea tricourilor 

decorate, pentru ca ea să 

le expună în Muzeul 

Turul 

galeriei 

Conversaţia  

Personajul  

Buburuza 

BUBU 

Suport 

pentru 

expunerea 

lucrărilor 

Lucrările 

copiilor 

Stimulente 

(buburuzele 

autocolante) 

Recompense  

(Buburuze de 

ciocolata)  

Evaluare 

globală 

prin 

observare 

directă 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

622 
 

Anotimpurilor. 

• Acordarea de 

recompense din partea 

Buburuzei Bubu. 

 tuturor copiilor pentru 

implicarea şi efortul 

depus pentru a o ajuta să 

realizeze o expoziţie. 

            Dragi copii, vă 

mulțumesc din suflet pentru 

darurile voastre minunate. 

Vizitatorii  vor fi foarte 

încântaţi și le vor admira cu 

drag. Semănați foarte mult cu 

noi, insectele harnicute, pentru 

că și voi sunteți  harnici și știți 

să lucrați împreună, obținând 

lucruri încântătoare. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse bibliografice:     

1. Lovinescu, A., Gurău, V., Datcu, A. – Metodica predării desenului şi modelajului în 

grădiniţa de copii, Manual pentru liceele pedagogice de educatoare, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1978 

2. MECTS – Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, 2019
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 PROIECT DE LECȚIE 

  

Data: 21.12.2021 

Clasa: Pregătitoare B 

Unitatea de învățământ: Școala Generală „George Bacovia” București 

Profesor: Alina Nicoleta Bălescu 

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Unitatea tematică: Vin sărbătorile! 

Subiect:  Adunarea cu 2. Obiceiuri străbune (La colindat) 

Tipul lecției: predare-învățare-evaluare 

Scopul: Formarea și consolidarea priceperilor și deprinderilor de calcul folosind algoritmii 

cunoscuți 

Domenii integrate: Comunicare în limba română, Dezvoltare personală,  

Competențe specifice: 

Matematică și explorarea mediului 

1.1      Recunoașterea numerelor în concentrul 0-10 

1.2.    Compararea cardinalelor unor mulțimi având cel mult 3 elemente    

1.3 Sesizarea magnitudinii unui număr în concentrul 0-10 folosind poziționarea pe axa 

numerelor 

3.1 Manifestarea interesului pentru crearea unor probleme simple de adunare și scădere cu 1-

2 unități în concentrul 0-10, prin explorarea unor contexte concrete 

3.2 Manifestarea curiozității pentru observarea unor fenomene/procese/structuri repetitive 

simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularități  

Comunicare în limba română 

1.2. Identificarea unor relații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar. 

3.2. Identificarea semnificației unei/unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene, 

evenimente familiare. 
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Dezvoltare personală: 

3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învățarea și succesul școlar 

Obiective operaționale 

La finalul lecției, toți elevii vor fi capabili să: 

O1. Să identifice poziția numerelor în șirul numerelor naturale 0-10; obiectivul va fi considerat 

realizat dacă toți elevii vor rezolva corect cel puțin un exercițiu din dintre cele 3 exerciții date. 

O2. Să efectueze corect operațiile de adunare date, pe baza materialului concret dat; obiectivul 

va fi considerat realizat dacă toți elevii au rezolvat corect cel puțin un exercițiu. 

O3.  Să compare indicând corect numărul mai mare/mai mic dintr-o pereche de două numere; 

obiectivul va fi considerat atins dacă toți elevii rezolva corect cel puțin un exercițiu. 

O4. Să rezolve probleme folosind operația de adunare, pe baza materialului concret dat; 

obiectivul se consideră atins dacă toți elevii vor rezolva corect cel puțin o problemă. 

O5. Să dea exemplu de obiceiuri de Crăciun; obiectivul va putea fi considerat atins dacă toți 

elevii vor da exemplu de cel puțin un obicei de Crăciun. 

 

Resurse: Umane – clasa de elevi 

              Temporale – 35 minute 

Strategii didactice 

Resurse procedurale: conversația, explicația, exercițiul, problematizarea, conversația 

examinatoare, algoritmizarea, observația, jocul didactic  

Resurse materiale: videoproiector, PPT – Obiceiuri străbune, planșe, fișe de muncă 

independentă, fișe de lucru pe grupe, plicuri cu sarcini de lucru 

Forme de organizare a colectivului: frontal, individual , pe grupe 

Bibliografie:  

1. Constantin Petrovici, Didactica matematicii pentru învățământul primar 

2. Ion Neacșu, Metodica predării matematicii la clasele I-IV (manual pentru liceele 

pedagogice) 

3. Arina Damian, Matematică și explorarea mediului 
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PROIECT DE LECȚIE 

 

Școala: Liceul Tehnologic Sfântul Gheorghe 

Învățătoarea: Simon Ilona Gizella  

Clasa a-II-a 

Disciplina de învățământ: Limba și litreatura română 

Subiectul: ”Pățania veveriței cu ciocănitoarea” 

Tipul lecției:  de formare a capacităților de dobândire a noilor cunoştinţe. 

 

Competențe generale 

• Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare 

• Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

• Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare 

• Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 

Competențe specifice: 

• formarea deprinderilor în limba română 

• activizarea vocabularului însușit 

• îmbogățirea continuă a vocabularului elevilor cu cuvinte si structuri noi și utilizarea acestora în 

vorbire                                                                                                                           

• stimularea capacitătii de a formula clar si precis întrebari si răspunsuri la întrebări prin respectarea  

        tuturor regulilor ortoepice 

• formarea deprinderilor de a purta o conversație pe diferite teme 

• însușirea unor cunoștințe gramaticale de bază pe cale practic-aplicativă. 

Obictive operaționale:  

• să prezinte pe scurt povestirea, redând ideile principale 

• să compare personajele negative cu cele pozitive 

• să consolideze toate cunoștințele noi şi  acumulate  

• să citească correct, conștient și fluid , ținând cont de semnele de punctuație 

• să răspundă corect la întrebări  

• să alcătuiască  şi să obţine propoziţii,expresii corecte  

• să cunoască și să folosească corect insușirile 

• să participle active pe parcursul lecției,dezvoltându-și capacitățile de exprimare corectă si expresivă 

 

Metode si procedee: conversația,problematizarea,observația,explicația, munca independentă și în 

grupe, comparația. 

Mijloace de invățare: manualul lb.română,caietul special,rebusul,fişe de lucru, 

Moduri de organizare: frontală,individuală,pe grup 
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PROIECT DE LECȚIE 

 

MOMENT

ELE  

LECȚIEI 

 

                CONȚINUTUL 

 

PRELUCRAREA DIDACTICĂ 

FORME 

DE 

ORGANIZA

REA 

ACTIVITĂ

ŢII 

METODE 

și 

EVALUA

RE 

1.Pregătir

ea 

activității 

de 

învăţare.  

2’ 

Pregătirea mijloacelor și 

materialelor necesare desfăşurării 

lecției. 

Elevii își pregătesc rechizitele 

necesare pentru oră. 

Frontală Conversați

e 

2.Captare

a atenției.                

15’ 

Voi impărții elevii în patru 

grupe,fiecare grupă va primii un 

rebus ,prin care vor afla titlul 

lecției,”Pățania veveriței cu 

ciocănitoarea” 

Verificarea cuvintelor învățate. 

Elevii sunt atenţi urmăresc 

instrucţiunile şi rezolvă rebusul 

pe grupe. 

                                                                  

Rezultatul rebusului 

Frontală, 

continuă     

Lucru pe 

grupe  

Rebus         

Explicația 

Observația 

Aprecierea 

verbală 

4.Anunțar

ea temei         

1’ 

Azi vom învăța despre “Pățania 

veveriței cu ciocănitoarea” 

Elevii sunt atenți și iau în 

considerare tema orei. 

Frontală Explicația 
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5.Dirijare

a invățării                

20’ 

Voi citi lecţia“Pățania veveriței cu 

ciocănitoarea””  din manualul de 

lb.română. 

După prima citire voi verifica cât 

au înțeles din text și vom clarifica 

eventuale cuvinte necunoscute. 

 

 

          

                                                                             

Pentru a aprofunda mesajul 

textului vor citi şi elevii. 

- Împart elevii în grupe și 

rezolvăm exercițiile.                                          

Grupa  I.                                                     

Ordonează cuvintele,ca să obții 

proverbe.Scrie-le! 

Are scurte.Minciuna picioare 

Rasplata.fapta si Dupa  

Strica Lacomia omenia. 

Cine singur altuia,sapa in 

ea.groapa cade 

II.Transformarea enunţurilor false 

. 

 

 

 

 

III. 

Alege care dintre insusirile de mai 

jos se potrivesc personajelor. 

Lacoma                   prefacuta 

Isteata                    sarguncioasa 

Mincinoasa            inteligenta  

prevazatoare         calculate 

hoata                      desteapta 

 

 

IV. Scrieti un alt final  textului 

 

Elevii deschid manualele la 

lecția “Pățania veveriței cu 

ciocănitoarea”și urmăresc textul. 

Ex.1Raspunde la intrebari! 

- Care sunt personajele lecturii? 

- De ce s-au certat ele? 

- Ce propunere a avut 

ciocănitoarea? 

- Ce a scos veverița din 

scorbură? 

- Cine s-a mutat în scorbură? 

- Ce a observat veverița după un 

timp? 

- Cine a fost hoțul? 

 

Elevii citesc textul ,citire în lanț.

  

       

                                                            

Grupa  I. 

Ordonează cuvintele,ca să obții 

proverbe.Scrie-le! 

-Minciuna are picioare scurte. 

Dupa fapta si rasplata. 

Lacomia strica omenia. 

Cine sapa groapa altuia singur 

cade in ea. 

Grupa II. 

Transforma urmatoarele afirmatii 

false astfel,incat sa devina 

adevarate. 

Grupa III. 

Alege care dintre insusirile de 

mai jos se potrivesc personajelor. 

Veverita                                

Ciocanitoarea 

-isteata                          lacoma 

Prevazatoare               

mincinoasa 

Sarguncioasa                     hoata 

Inteligenta                         

calculata 

Desteapta                          

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucru pe 

grupe 

 

 

 

 

Lucru pe 

grupe 

 

 

                              

Conversați

e 

Observația 

 

verificare 

Aprecierea 

 verbală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

Aprecierea 

 verbală 

 

 

 

 

 

verificare 

 

verificare 
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prefacuta 

 

 Grupa IV.                                              

Scrieti un alt final  textului. 

 

6.Reactual

izare 

8’ 

 

Prelucrarea exercitiilor rezolvate 

pe grupe. 

Învățătura este proverbul ”Cine 

sapă groapă altuia cade singur 

în ea” 

Care dintre personajele ti-a placut 

mai mult? De ce? 

Elevii răspund la 

întrebări,discutăm exercițiile 

rezolvate și verificăm 

corectitudinea lor. 

-Motivează alegerea. 

frontală Observaţia 

verificare 

autoevalua

re  

 

7.Evaluare

a 

activității 

2’ 

Se fac aprecieri individuale și 

generale asupra modului în care 

au participat și au lucrat elevii. 

Elevii notează tema în caietul 

special. 

 

 

frontală Aprecierea 

 verbală 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

”LADA DE ZESTRE A BUNICII” 

PROF.ÎNV.PREȘCOLAR : VLAICU DOROGHI PATRICIA 

GRĂDINIȚA P.P. NR.1 SÂNTANA 

 

DATA : 

GRĂDINIȚA : P.P. NR.1 SÂNTANA 

GRUPA: Mijlocie 

EDUCATOARE : VLAICU DOROGHI PATRICIA 

TEMA:CUM ESTE , A FOST ȘI VA FI AICI PE PĂMÂNT? 

SUBTEMA: ”A fost odată ca niciodată.....” 

TEMA ZILEI : ”Lada de zestre a bunicii” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: predare-învățare 

FORMA DE REALIZARE:  Activitate integrată: ALA1 +ALA2+DLC+DOS 
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ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: 

1.Activități de dezvoltare personală –ADP 

• Întâlnirea de dimineață: „Ce mi-a povestit bunica ”-convorbire 

• Rutine: micul dejun, spălatul , igiena 

„Apa , peria și săpunul , mi-s prieteni toți ca unul ” 

• Tranziții : ”Alunelul,alunelul”- joc ritmic cu mișcare ,”Unul dupa altul ” Portul 

românesc”-cântec 

 

2.Activități la libera alegere   ALA1 

 

• Construcții : ”Căsuța bunicilor” 

• Știință: „Sfărâmatul porumbului ” 

 

3.Activități pe domenii experiențiale:  

• DLC: ”Lada de zestre a bunicii ”- lectura educatoarei  

• DOS: ”Costumul popular ”- colaj 

 

 

• 4.Activități la libera alegere 2  

• ”Sezătoare” 

 

 

 

• SCOPUL ACTIVITĂȚII:Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor și 

deprinderilor acumulate despre tradițiile și obiceiurile populare  românești, 

analizând comportamente sociale și exersându-și creativitatea , prin îmbinarea 

unor tehnici de lucru învățate 

 

 

• OBIECTIVE OPERAȚIONALE :  

 

ADP: 

-să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei colegilor si doamnei 

educatoare; 

-să recunoască simboluri din calendarul naturii; 

-să schimbe impresii referitoare la bunicii lor 

 

ALA 1 

Construcții:  

-să participe activ la activitate, 
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-să intreracționeze cu partenerii de joc; 

-să construiască căsuța bunicilor din coceni de porumb. 

 

       ADE : 

Domeniul Limbă și Comunicare: 

-să rețină titlul povestirii; 

-să urmărească firul epic al povestirii; 

-să își îmbogățească vocabularul cu noile cunoștințe; 

-să exprime  atitudini pozitive față de tradițiile și obiceiurilor strămoșești, conștientizând prin 

muncă necesitatea păstrarii lor. 

 

Domeniul Om și Societate: 

- să denumească materialele necesare temei; 

- să mânuiască materialele cu atenție; 

- să decoreze cu semne grafice costumul national; 

- să lipească corect, după indicație; 

- să își aprecieze propria lucrare cât și a colegilor de grupă; 

- să participe cu interes într-o atmosferă destinsă, placută , stimulativă la activitate . 

 

• ALA2 

”Sezătoare” 

- să participe activ la șezătoare; 

- să cânte , să recite, să joace ; 

- săcunoască obiceiurile și tradițiile bunicilor. 

 

• STRATEGII  DIDACTICE : 

Metode și procedee: expunerea , conversația, explicația, demonstrația, observația, problematizarea 

, exercițiul, aprecierea verbală, munca individuală , jocul, surpriza, etc . 
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Mijloace de învățamânt : calendarul naturii, piese de construcții, lego , elemente decorative 

populare , obiecte artizanale , ladă de zestre , ghem de ață , știuleți de porumb , hartie glasata , 

lipici, etc 

 

• Forma de organizare:individual , pe grupuri  , frontal . 

BIBLIOGRAFIE: - Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ediţia a II-a 

revizuită şi adăugită, M.E.C., Ed V& Integral, Bucureşti, 2005 

- Curriculum pentru învăţământul preşcolar, D.P.H., 2009 

- Culea L., Sesovici A., Grama F., Pletea M., Ionescu D., Anghel N., Activitatea integrată din 

grădiniţă (ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar), Ed. Didactica 

Publishing House, Bucureşti, 2008. 

-www.didactic.ro 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

 

    Înainte de venirea copiilor în sala de grupă se pregătesc o parte din materiale și se decorează 

sala de grupa cu elemente decorative  tradiționale și artizanale. 

     Ziua debutează cu ”Întâlnirea de dimineața”unde copiii sunt salutați de către educatoare cu 

salutul : ”Dimineața o sosît/ Tăți copii or vinit/ În cerc să ne -adunăm /Cu tăti să ne salutăm/ 
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Neața bună , dragii mei / Fete mândre și flăcai/ Am vinit cu voie bună/ Să petrecem o noua zi 

impreună”. 

Salutul copiilor se realizează într-o formă tradițională, folosind cuvinte cu infleuențe populare : 

”Neața buna, nană Mărie” , ”Neața bună , bade Ștefane”. 

Prezența se realizează cu ajutorul copiilor, prin identificarea si nominalizarea colegilor care 

lipsesc . 

Calendarul naturii este completat în urma întrebărilor adresate de către educatoare:„În ce 

anotimp suntem ”? ”Cum este vremea”? ”Cum ne îmbracăm?” 

Împărtășirea cu ceilalți: ”Sunteți atât de frumosi îmbrăcați în straie populare !Se vede că ne 

asteaptă o zi mai specială! Stiți voi oarede ce ne-am îmbrăcat azi în straie populare ?” 

Noutatea zilei : prezența unei lăzi de zestre în grupa noastră. 

          ALA 1: 

          Prin tranziţia ”Unul dupa altul ” se face trecerea la activităţile liber alese, unde vor fi 

deschise doua  centre: Construcţii și Știință 

          ADE: 

          În cadrul activităţilor pe domenii experentiale, copiii grupei sunt curioşi ce se află „ascuns” 

în ladă de zestre a bunicii (DLC). Educatoarea povesteşte celor mici cum s-a întâmplat ca fetiţa să 

aibă una dintre cele mai frumoase zile petrecute la bunica sa, descoperind lada de zestre pe care 

bătrâna a primit-o atunci când s-a măritat. Copiii află că în lada de zestre, fata care se mărita 

primea de la părinţii ei tot ceea ce îi putea folosi în noua sa casă, de la vase pentru mâncare, la 

covoare şi îmbrăcăminte. Tranziția spre următoarea activitatea urmatoare se va realiza prin 

cantecul ”Alunelul, alunelu ” și anume o activitate practică în care copiii vor realiza un costum 

popular. 

          ALA 2:  

          În cadrul activităţilor complementare va avea loc o şezătoare cu ghicitori, proverbe, cântece, 

poezii, joc. 

          Ziua se încheie cu mare veselie! 
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DEMERS DIDACTIC 

EVENIMENT 

DIDACTIC 

CONȚINUT 

ȘTIINȚIFIC 

METODE ȘI  

PROCEDEE 

MIJLOACE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

EVALUARE 

Moment 

organizatoric 

Se creează 

condiţiile necesare 

bunei desfăşurări a           

activităţii: 

-Aranjarea 

mobilierului 

 – Salutul 

- Prezența 

-Completarea 

calendarului naturii 

-Pregătirea 

materialului 

demonstrativ. 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

  

 

 

 

 

 

 

Observarea 

Comportamentu-

lui copiilor  

Captarea 

atenției 

Se realizează cu 

ajutorul unei 

ghicitori: 

Seara, la culcare 

Îmi spune poveşti. 

E bătrână tare, 

Cred că o ghiceşti. 

Umblă toată ziulica 

Şi e harnică... 

(BUNICA 

Sunteți atât de 

frumosi îmbracați 

în straie populare! 

Se vede că ne 

asteaptă o zi mai 

specială !Stiți voi 

oare de ce ne-am 

îmbracat azi în 

costume populare? 

 

 

 

 

 

Conversația 

  

 

 

 

Evaluare orală 

 

 

Observarea 

copmprtamentului 

copiilor 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

Știți cu toții ca noi 

am mai învățat 

despre poporul 

român , despre 

 

 

 

 

 

  

 

Observarea 

sistematică a 
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obiceiurile , 

tradițiile și 

meșteșugurile 

românesti, despre 

satul românesc pe 

vremea când bunicii 

noștri erau copii și 

mi-a venit o 

idee”:Cum ar fi să 

petrecem o zi , așa 

cum strămoșii 

nostri o faceau 

odinioară? V-ar 

plăcea?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

comportamentului 

copiilor 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Identificarea temei 

centrale , sugerată 

de materialul expus. 

Se comunica 

obiectivele într-un 

limbaj adecvat 

vârstei  

 

Observația 

Conversația 

  

Evaluare orală 

Prezentarea 

conținutului și 

dirijarea 

învățării 

DLC – “Lada de 

zestre a bunicii” 

Voi avea un ghem, 

pe care îl voi 

arunca unui copil. 

Copilul, care îl va 

prinde o va descrie 

pe bunica lui, apoi, 

la rândul lui, va 

arunca ghemul altui 

coleg şi aşa mai 

departe. 

Constând faptul că 

bunica este 

personajul 

principal al acestei 

activităţii, le voi 

prezenta lada de 

zestre a bunicii 

mele. Pentru 

început îi voi lăsa 

pe copii să 

  

 

Ghem ață 

 

 

 

Evaluare orală 
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identifice noul 

obiect din sala 

noastră de grupă, 

după care îl voi 

deschide. 

Surpriză!!! În ladă 

se afla o carte 

veche ca şi lada. 

Răsfoind această 

carte voi găsi o 

scurtă poveste 

despre obiceiurile 

străbunilor noştri, 

poveste pe care o 

voi citi copiilor.Voi 

începe expunerea 

poveștii clar si 

expresiv , explicând 

cuvntele și 

expresiile 

necunoscute 

.Expresivitatea 

expunerii se va 

realiza prin 

modelarea vocii, 

schimbarea ritmului 

vorbirii pe 

parcuesul 

expunerii, pauze 

logice , psihologice 

si gramaticale . 

 

Obținerea 

performanței 

Apoi, tot căutând 

prin ladă, voi găsi 

mai multe plicuri, 

conţinând întrebări 

referitoare la 

povestea noastră. 

Pe fiecare plic este 

scrisă o cifră. Un 

copil va arunca 

cubul, pe fiecare 

faţetă a lui, 
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aflându-se scrisă o 

cifră care se află 

scrisă şi pe plic. 

Preşcolarul trebuie 

să răspundă la 

întrebarea aflată în 

plicul respectiv. 

Tranzitie 

Copiii se 

încolonează și 

rostesc versurile 

:”Unul după altul 

,în rând ne așezăm / 

Unul după altul , 

spre centre ne 

îndreptăm. 

După intuirea 

materialelor 

propuse pentru 

jocurile liber alese , 

le stărnesc copiilor 

curiozitatea și fac 

prezizarea că au 

libertatea de a-și 

alege sectorul de 

joc: 

 Fiecare grup 

merge la locul ales, 

analizează 

materialele, discută 

și cooperează 

pentru îndeplinirea 

sarcinilor. 
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Tranziția spre 

activitatea practică 

se face prin 

intermediul 

cântecului 

:”Alunelu, alunelu” 

-Dragii mei , în 

interiorul lăzii de 

zestre am vazut o 

multime de lucruri 

interesante și m-am 

gândit să 

confecționam si noi 

un costum național 

asemanător celui pe 

care îl purtau 

bunicii noștri. 

Intuirea 

materialelor: 

Copiii denumesc 

materialele pe care 

educatoarea le-a 

pus la dispoziție. 

Prezentarea și 

analiza modelului: 

Vom analiza planșa 

model , materialele 

folosite ,precum si 

poziția elementelor. 

Explicarea și 

demonstrarea 

modului de lucru : 

Se face 
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demonstrația 

modului de 

asamblare a 

fiecărei componente 

a lucrării. 

Încălzirea 

muschilor mici ai 

mâinii: 

Copiii vor executa 

câteva exerciţii 

pentru încălzirea 

muschilor mici ai 

mâinii:”Mişcăm 

degeţelele / Batem 

tare palmele/ Cade 

ploaia binișor/ 

Stoarcem rufele 

ușor” 

Executarea temei 

de către copii: 

Le doresc spor la 

treabă . 

Copiii încep să 

lucreze 

.Educatoarea va 

supraveghea modul 

de lucru al copiilor 

și va trece pe la 

fiecare pentru a-i 

îndruma , 

stimulându-le 

increderea în 

forțele proprii, 
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încurajându-i , in 

surdină , Gheorghe 

Zamfir va cânta la 

nai si ne va încânta 

cu minunate melodii 

populare.După 

terminarea 

lucrărilor acestea 

vor fi analizate și 

apreciate verbal . 

Tranzitia spre 

următoarea 

activitate se va face 

prin intermediul 

urmatoarelor 

versuri: 

”Orice zi de 

şezǎtoare  

E un fel de 

sǎrbǎtoare.  

Când prietenii se-

adunǎ  

Şi muncesc cu voie 

bunǎ .  

Treaba lor cu toţi 

şi-o fac,  

Dar din gurǎ nu 

mai tac:  

Basme ,glume 

,ghicitori  

Se spun pe la 

şezǎtori.  

Acum ştie fiecare ,  

Ce este o şezǎtoare.  

Obicei vechi aşezat,  

Şi de lucu şi de 

sfat” 

 

Va avea loc o 

sezătoare în care se 

va juca , se va canta 

și se vor spune 
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căteva versuri . 

 

Asigurarea 

feed-back-ului 

Se face 

recapitularea a 

ceea ce am învățat 

azi prin scurte 

întrebări . 

 

Conversația 

  

Evaluare globală 

Încheierea  

activității 

Educatoarea face 

aprecieri asupra 

activității si se vor 

împărți recompense 

, plăcinte 

tradiționale ca și în 

vremea bunicilor . 

Ziua se încheie cu 

mare veselie! 

 

 

Conversația 

 

 

Plăcinte 

tradiționale 

 

 

Evaluare globală 
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Proiect de activitate integrată 

,,Coșul toamnei,, 

 

 

NIVEL  I :Grupa mică 

GRADINITA cu P.N Nr.2 Orbeasca de Jos Judetul Teleorman 

PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR : Mihaita Monica 

TEMA DE STUDIU: Când ,cum și de ce se întâmplă? 

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Toamna, anotimpul bogăției,, 

SUBTEMA ACTIVITĂŢII: “Coșul toamnei!” 

         Tipul activității:verificarea și fixarea cunoștințelor 

Competența generală:Formularea unor explicații simple privind caracteristicile structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare,activarea și 

manifestarea potențialului creativ; 

Competență specifică:Poate descrie caracteristicile anotimpului,observă și discută despre diferențe,comparațiiși clasifică elementele date(fructe 

,legume ,flori),manifestă creativitate în activitățile zilnice; 

Scopul activităţii: Verificarea şi consolidarea  cunoştinţelor  dobândite anterior despre fenomene și caracteristici , fructe , legume și florile de toamnă 

Obiective operaționale 

Cunoaşterea mediului: 

a)cognitiv-informaţionale: 

            - să descrie aspectele generale ale toamnei: fenomene specifice lunilor de toamnă, schimbările  observate în natură; 

 - să recunoască roadele toamnei;  

 - să clasifice roadele toamnei; 

 - să specifice unele  însuşiri ale florilor, fructelor şi legumelor. 

     b) psiho-motorii:                                                                                               

- să mânuiască materialele puse la dispoziţie. 

     c) afective: 

           - să aprecieze frumosul din natură.                                 DEC -Activitate plastică: 

                                                                                                                   a) cognitiv-informaţionale: 

                                                                                                                   - să denumească instrumentele de lucru pentru pictură 

                                                                                                                   - să recunoască culoarea de pe paleta de lucru; 

                                                                                                                   - să aplice acuarela pe toată suprafaţa mărului. 
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                                                                                                                   b) psiho-motorii: 

                                                                                                                   - să păstreze o poziţie corectă a corpului în timp ce pictează; 

                                                                                                                   - să mânuiască materialele puse la dispoziţie; 

  - să-şi coordoneze mişcările oculo-motorii în vederea  realizăriitemei. 

                                                                                                             c) afective: 

                                                                                                              - să aprecieze frumosul din natură și din lucrările colegilor săi; 

 

Strategia didactică: 

 Metode şi procedee: Observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, turul galeriei, lucrul în   echipă 

Mijloace didactice: Coş ,  fructe şi legume, farfurii de unică folosinţă, siluete de Zâne , acuarele,  pensule,patrupanouri tip flanelograf, jetoane 

reprezentând fructe şi legume, planşă cu anotimpul toamna, stimulente. 

 Sarcina didactică: Recunoaşterea  şi clasificarea fructelor şi legumelor de toamnă ,aspecte de toamnă ,flori. 

 Regulile jocului: Copiii învârt roata şi în  propoziţie răspund la întrebarea:,, Ce ne-a adus toamna? Este recompensat copilul care dă   cel  mai complet 

răspuns. Copiii care nu reuşesc să recunoască  imaginea corectă sunt ajutaţi de colegi. Copiii, îndeplinesc sarcinile cerute, aplaudă răspunsurile corecte, 

primesc stimulente 

Elemente de joc: surpriza, închiderea și deschiderea ochilor, manipularea fructelor, legumelor şi a jetoanelor, aplauzele, recompensa. 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe; 

Categorii de activități de învățare abordate:Dezvoltarea cognitive și a cunoașterii lumii-Cunoașterea mediului 

Capacități și atitudini de învățare-dezvoltarea creativității -Pictură 

Bibliografie:„Curriculum pentru educație timpurie 2018”; 

 

 

ARTĂ: “ Vântul și ploaia”- modelaj 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 

-să îmbine armonios materialul primit în scopul realizării lucrării; 

-să manifeste spirit de colaborare în realizarea lucrării; 

-să descrie tabloul obținut folosind propozitii simple; 

 

Construcții: “Lădite pentru fructe și legume ” 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

-să îmbine armonios formele într-o constructie plană sau în relief; 
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-Sa găsească utilitatea potrivită construcției; 

-Să manifeste spirit de colaborare în realizarea originală a construcției; 

 

BIBLIOTECĂ: “ Secretele cămării”- citire imagini 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 

  -să descopere imaginile cu fructe și legume de toamnă 

                           -să le sorteze ăn cămară; 

 

 

SCENARIUL ZILEI:Programul zilei începe cu întâlnirea de dimineaţă. Copiii sunt așezati în semicerc pentru a putea stabili un contact vizual cu toti  

membrii grupei; 

ADP: ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ 

“ Dimineaţa a sosit,  

Toţi copiii au venit. 

În cerc să ne adunăm,  

Cu toţii să ne salutăm: 

Bună dimineaţa, dragi copii,  

Mă bucur că sunteţi aici 

A început o nouă zi!” 

“ Ritmul de înviorare ne-a cuprins pe fiecare în cele 5 minute de mişcare”- CD “Jucării 2”- negativ 

“ Ursuleţii s-au trezit, bună dimineaţa ! 

 Iepuraşii s-au trezit, bună dimineaţa ! 

 Şoriceii s-au trezit, bună dimineaţa ! 

Şi copiii s-au trezit, bună dimineaţa ! 

“ Bună dimineaţa, Licuricilor!” 

 

 Prezenţa 

Se face prezenţa copiilor.. 

Calendarul naturii 

   Se completează calendarul naturii. Se lucrează la panou. 

- În ce anotimp suntem? În ce lună suntem ? 

                                          - Când aţi venit la grădiniţă aţi privit cerul? Era acoperit cu nori? 
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                                          - Ce culoare avea? 

                                          - Era soare ? Bătea vântul ? 

 

După întălnirea de dimineață,copiii vor afla noutatea zilei prin intermediul Zânei Toamnei care va sosi la ei cu multe surprize..Copii merg la 

centrul tematic şi privesc materialele pregătite de zână. Zâna  este însă puţin tristă că nu își mai amintește cum se numesc unele  legume și fructele.  

O rugăm să rămână alături de noi deoarece astăzi noi vom  juca un joc care se cheama ,,Roata Toamnei,,. Educatoarea are grijă ca toţi 

copiii să fie în jurul ei , atrăgându-i prin mimică, gesturi modulaţia vocii.Va prezenta centrele iar copiii vor alege unde vor lucra, prezentarea se 

finalizează printr-o tranziţie: Dacă vreau să crec voinic/ Mănânc legume de mic /Sar uşor ca iepuraşii /Zbor încet ca fluturaşii. Spre măsuţe ne 

îndreptăm /Să începem să lucrăm. 

La sectorul CONSTRUCȚII copii vor construi lădiţe de diferite mărimi pentru legume si fructe, la  sectorul BIBLIOTECA 

vor observa jetoane cu fructe și legume pe care le vor sorta in cămară, iar la ARTĂvor modela picaturi de ploaie luate de vânt( după exercițiile de 

încălzire a mușchilor mâinii). 

 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul. 

Material didactic: plastilină,planșete,cuburi,jetoane,păpușă. 

 

                                                         DEMERS DIDACTIC 

 

1. Moment 

organizatoric 

 Educatoarea pregăteşte centrele. Metode și procedee  

2. Captarea 

atenţiei 

 La finalul întâlnirii de dimineaţă educatoarea descoperă în sala de 

grupă o Zână(păpușă). Alături de aceasta se află o scrisoare. O citeşte 

copiilor. Scrisoarea este de la Zăna Toamnă. Aceasta a aflat că piticii 

din Grupa Licuricilor au învăţat foarte multe lucruri despre ea. Pentru 

a se convinge că este adevărat, a venit   în recunoaştere. Aceasta îşi va 

petrece toată ziua la grădiniţă. 

 

 

 

 

Conversaţia 

Surpriza  

 

 

 

Probă orală. 

 

3. Anunţarea 

temei 

 Educatoarea anunţă tema activităţilor ce se vor desfăşura pe centre de 

interes. 

Explicaţia 

Conversaţia 

 

 

4. Enunţarea Educatoarea prezintă copiilor obiectivele stabilite. Conversaţia  
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obiectivelor 

5. Prezentarea 

conţinutului şi a 

sarcinilor de 

învăţare 

 Se vor prezenta centrele la care vor lucra, materialele pregătite, astfel 

încât oferta să fie atractivă pentru copii. 

 Cei mici îşi vor alege centrul preferat, ţinând cont de sarcinile cerute 

de educatoare. 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

6. Dirijarea 

învăţării 

În realizarea sarcinilor dintr-un centru, copiii vor fi îndrumaţi şi 

ajutaţi de către educatoare. 

 După rezolvarea sarcinilor dintr-un centru, fiecare copil are 

posibilitatea de a-şi continua activitatea într-un alt centru dorit. 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

 

Probe practice 

 

7. Evaluarea Educatoarea organizează Turul galeriei pentru evaluarea modului de 

lucru la fiecare centru. 

Conversaţia 

Turul galeriei 

Aprecieri 

verbale 

 

Tranziție: Până acum am numărat, 

                   Sortat  și modelatt. 

Cu toții noi merităm 

Să ne recreem. 

 

 

 

TEMA ACTIVITĂŢII: Roata toamnei.  

Nr. 

Crt 

Evenimentul 

didactic 

O

B

. 

Continutul ştiinţific Strategii 

didactice 

Evaluarea 

1 Moment 

organizatoric 

 - Amenajarea spaţiului educaţional. 

- Pregătirea materialului didactic 

- Organizarea grupei de copii. 

conversaţia. 

explicaţia 

observarea 

comportamentului 

nonverbal. 
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2 Captarea atenţiei  Ghicitoare: ,,Cine e ca ea bogată/Şi ne dă de toate: Fructe şi 

legume,/vai , cât sunt de bune!/În lăzi stau la rând/La piaţă se 

vând”. (Toamna) 

conversaţia 

explicaţia 

descoperirea 

observarea capacităţii    

de concentrare a 

atenţiei. 

3 Reactualizarea 

cunoştinţelor 

O

1. 

,,-Haideţi să ne amintim ce ştim noi despre anotimpul toamna: 

“-În ce anotimp suntem noi acum?” (…toamna).  

“-Cum ne dăm seama că este toamnă?” (…bate vîntul, cad frunzele, 

plouă, este mai frig). 

“-Ce fructe se coc toamna?” (…mere, pere, nuci, struguri) 

“-Ce legume se culeg toamna?” (…roşii, ardei, vinete, morcovi, 

cartofi) 

conversaţia 

explicaţia 

observarea capacităţii    

de reactualizare a 

cunoştinţelor. 

4 Anunţarea temei şi 

a obiectivelor 

 Tema activităţii:”Roata toamnei”.Copiii trebuie să denumească ,să  

identifice fructe , legume şi flori, să le descrie în propoziţii simple. 

conversaţia 

explicaţia 

observarea 

comportamentului 

nonverbal. 

5. Dirijarea invaţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obținerea 

performanței 

 Explicarea jocului:Se învârte roata toamnei iar cand se oprește voi 

trebuie să recunoașteți imaginea și să spuneți din ce categorie face 

parte este :fruct,legumă,fenomen sau floare.Exemplu:Acesta este un 

morcov.Morcovul este o legumă. 

a) Jocul de probă 

Se execută jocul de probă pentru a vedea dacă s-au înţeles sarcinile. 

c)Executarea jocului 

Jocul se execută de câteva ori până la epuizarea bogăţiilor toamnei, 

dar şi în limita timpului afectat acestui moment al 

activităţii,recunoscând fructele şi legumele de toamnă 

VARIANTA I 

“Spune ce ai gustat?”  

Educatoarea va servi pe rând copiii cu fructe şi legume tăiate 

bucăţele.Acestia trebuie să recunoască ce au gustat. 

 

  

6 Asigurarea retenției 

si a transferului 

O

3  

Copiii primesc jetoane cu fructe și legume pe care le descriu si apoi 

le pun în coșul corespunzător fiecăreia(Fructe-legume). 

La semnalul  educatoareicopiii vor închide ochii ,iar educatoarea va 

schimba imaginile dintr-un coș în altul.Când vor deschide ochii vor 

 

conversaţia 

explicaţia   

 

orală  

acţională 
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Tema - ,, Zâna Toamnă " 

trebui să sesizeze greșeala.Se repetă de câteva ori. 

 

 

 

exerciţiul 

descoperirea 

autoevaluarea 

evaluarea /frontală  

7 Evaluarea  Copiii sunt apreciaţi individual şi frontal pentru modul în care au 

rezolvat sarcinile activităţii şi pentru disciplină. 

 

conversaţia 

explicaţia 

 

 

Evaluarea frontală. 

8 Încheierea 

activităţii 

 În încheiere, educatoarea în funcţie de participarea copiilor la 

activitate , ca recompensă le oferă bucăți de  fructe și legume 

proaspete pe care ei le pot mânca , care să le amintească de 

activitate. TRANZIŢIE 

Copiii se vor îndrepta spre baie executând mişcările sugerate de 

textul tranziţiei. 

“Bat din palme clap, clap, clap, 

 Din picioare trap, trap, trap, 

 Ne -nvârtim  ne răsucim printre fructe să   păşim!” 

 Ne-nvârtim, ne răsucim  

Şi la baie noi pornim! 

conversaţia 

explicaţia 

 

aprecierea 

comportamentului 

verbal şi nonverbal. 

 

evaluări generale şi 

individuale prin 

recompense. 

Evenimentele  

didactice 

Continutul știintific 

 

Strategii 

didactice 

Ob. Evaluare 

 

1.Moment 

organizatoric 

Asigurarea unui climat favorabil pentru buna desfăşurare a activităţii 

- aerisirea clasei 

- aranjarea materialului 

- distribuirea materialelor fiecărui copil 

 

  Observarea comportamentului 

copiilor 

2.Reactualizarea 

cunoştinţelor 

Se  realizează  prin prezentarea  unei imagini cu Zana toamnă. 

Aceasta este comentată prin întrebări precum: 

- Ce observaţi pe această planşă? 

- Ce culori vom folosi atunci când pictăm   Zâna? 

- Care sunt florile specifice acestui anotimp? 

Conversatie 

liberă 

 Apreciere verbală 
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3.Captarea 

atentiei 

Captarea atenţiei se realizează prin apariţia Zânei Toamna care invită 

copiii la activitate, tocmai pentru a realiza  pictura.  

 

Conversatia 

Observația 

Acuarele 

Vas cu apa 

Servețele   

 

 

 

 

 

 

O1 

Observarea comportamentului 

copiilor 

4.Anuntarea 

temei si a 

obiectivelor 

Se anunţă subiectul şi tema activităţii. Vom exersa tehnici specifice 

picturii pentru redarea temei plastice. După intuirea materialului 

primit pe măsuţe, copiii vor fi anunţaţi că ei vor folosi pensula pentru 

a picta Zâna  toamnei ( galben, portocaliu, roşu, verde). 

Conversatia 

Explicatia 

 Aprecieri pozitive asupra 

răspunsurilor copiilor 

5.Dirijarea 

învățării 

 

Explicarea şi demonstrarea tehnicii  

de lucru 

Le voi explica şi demonstra cum vor trebui să picteze . Se introduce 

pensula în apă, apoi în culoarea aleasă, luăm pe pensula culoare şi o 

vom aplica pe toată suprafaţa , având grijă să acoperim în întregime. 

Cuo  mâna ţinem hârtia suport şi cu cealalta ţinem pensula şi pictăm. 

 

Executarea temei de către copii 

Urmăresc ca toţi copiii să folosească corect instrumentele de lucru şi 

să aplice culoarea pe toată suprafaţa mărului. 

Voi acorda sprijin dacă este necesar. 

Fond muzical “Toamna”, de Antonio Vivaldi. 

Conversatia 

Explicatia 

 Observarea comportamentului 

copiilor 

6. Obţinerea 

performantei si 

asigurarea 

transferului 

Evaluarea lucrărilor: 

-Încetarea lucrului – cu 2-3  minute înainte de încheierea activităţii 

anunţ copiii să  se apropie de finalul activităţii. Fiecare copil îşi va  

aşeza lucrarea la expoziţie pe panoul pregătit. Copiii rămân în 

picioare cu faţa la panou la o distanţă apreciabilă (nu foarte apropiată) 

şi observă lucrările pictate.  

- Analiza lucrărilor se face în grup 

       - respectarea temei; 

Conversaţia 

Frontal 

 

O5 Expunerea lucrărilor personale  
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       - acurateţea - dacă lucrarea este curată, are aspect plăcut, Zana 

este pictată pe toată suprafaţa în culorile toamnei. 

Se stabilesc   cele mai frumoase, se fac aprecieri generale asupra 

modului de executare a temei. 

 

 

 

Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

Se va cânta cântecul  “Să mâncăm sănătos” 

 

  Evaluarea formativ - continuă 

7. Încheierea 

activităţii  

Se fac aprecieri frontale şi individuale referitoare la modul în care 

copiii au participat la activitate.Se analizează  lucrările din punct de 

vedere al realizării și acurateței.Copiii vor fi recompensați cu felii de 

măr. 

Conversația  

 

Aprecieri pozitive şi analiza 

critică a lucrarilor 

 

Recompense 
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PROIECT DE LECTIE 

 

Bogdan Mirela-Lavinia 

Centrul Școlar de Educatie Incluzivă Nr.3 Reghin 

 

 

PROFESOR PSIHOPEDAGOG: BOGDAN MIRELA-LAVINIA 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:Centrul Școlar de Educatie Incluzivă Nr.3 Reghin 

DATA:  

CLASA: a- VIII –a - (deficiențe mintale severe, profunde și/ sau asociate) 

ARII CURRICULARE: Limbă și comunicare 

                                          Matematică şi ştiinţe ale naturii 

DISCIPLINA DE ÎNVATAMÂNT: Educație pentru sănătate(CDȘ) 

UNITATEA DE ÎNVATARE: Sănătatea alimentaţiei 

SUBIECTUL LECŢIEI: „Tartine cu salată de  icre” 

 MIJLOC DE REALIZARE: activitate practic-gospodărească  

 FORMA DE REALIZARE:  individual 

TIPUL LECŢIEI: consolidare de  deprinderi şi abilităţi 

SCOPUL LECŢIEI: 

• Consolidarea unor deprinderi practice-gospodăreşti; 

COMPETENȚE GENERALE: 

Formarea şi dezvoltarea unor comportamente corecte de protejare a sănătăţii personale (igienă, 

alimentaţie); 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.1  Înţelegerea semnificaţiei unor termeni simpli de alimentaţie, igienă, etc. 

2.8  Manifestarea  interesului pentru propria sănătate; 

 4.1 Aplicarea tehncilor  de lucru în realizarea produselor; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

a)  COGNITIVE:  

      O1- să identifice materialele de lucru primite; 

      O2- să respecte etapele de lucru; 

       O3 -să realizeze piramida alimentaţiei sănătoase după model; 

 b)AFECTIV-ATITUDINALE:  

 OA- să manifeste interes în realizarea produsului; 

 OA- să trăiască emoţii pozitive în situaţii create; 
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 OA- să păstreze curăţenia, ordinea pe tot parcursul activitatii 

b) PSIHO-MOTORII:  

 

     OP1: să mânuiască obiecte casnice, respectând norme simple de protecţie și securitate; 

     OP2: să stea așezați la masa de lucru; 

STRATEGII DIDACTICE:  

➢ METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia,  explicaţia, demonstraţia, observaţia, exerciţiul, 

turul galeriei. 

➢ MATERIALE: bucătăreasa, salată de icre, pâine, cuţitaşe plastic, farfurii si platouri plastic, 

frunze pătrunjel, măsline, ardei, castraveți,roșii,şerveţele, planşă cu piramida alimentelor. 

➢  FORME DE ORGANIZARE:  individual;  

➢ FORME DE EVALUARE:evaluarea formativă,observarea comportamentului 

elevilor,orală,aprecieri privind corectitudinea răspunsurilor copiilor;  
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RESURSE:  

▪ UMANE: 5 elevi; 

▪ SPAŢIALE: sala de clasă 

▪ TEMPORALE:45 min 

▪ BIBLIOGRAFICE: 

▪ -  Muşu,I. şi Taflan, A. – „Terapie educaţională complexă şi  integrată” ; Bucureşti: Editura Pro-Humanitate, 1997.  

▪ - Stratica Iordache – coordonator - ,, Provocări ludice”- Editura Spiru Haret – Iaşi. 

▪ Radu Gheorghe – Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap,  Editura Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti, 1999 

       

                                                                            DEMERSUL DIDACTIC 

 

 

Etapele lecției 

Ob 

op 

 

Conţinuturi 

Strategii 

didactice 

  

 

Evaluare 

 

 Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organiz 

1.Moment 

organizatoric 

 Voi pregăti materialul necesar desfăşurării 

activităţii.  

- aerisirea sălii de clasă; 

-organizarea meselor și scaunelor; 

- introducerea elevilor în sala de clasă 

Explicaţia 

 

   

2.Captarea  Voi introduce în activitate elementul   Frontală Observarea 
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atenţiei surpriză: d-na bucătăreasă care le spune 

copiilor că are nevoie de ajutor deoarece  

este ziua unui copil de la clasa alăturată şi 

doreşte să-i facă o surpriză pentru că este 

cam trist. Aceasta aduce şi o plasă pe care 

scrie Recompense. 

 sistematică 

3.Anunţarea 

temei şi 

enunţarea 

obiectivelor 

 

 Interesul elevilor fiind deja trezit, se 

anunţă tema activităţii: Astăzi veţi fi 

bucătari şi veţi pregăti „Tartine cu salată 

de icre”; se enunţă obiectivele propuse. 

- Sunteţi de acord să o ajutăm pe d-na 

bucătăreasă? Pentru aceasta trebuie să 

lucrăm îngrijit și cât mai frumos.La sfârşit 

veţi fi recompensaţi. 

Explicaţia 

 

 Frontală 

 

Observarea 

sistematică 

4. Prezentarea 

optimă a 

conţinutului și 

dirijarea 

activității 

a) Intuirea 

materialului 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

Elevii enumeră materialele de pe masă: 

salată de icre, pâine, cuţitaşe plastic, platou 

plastic, măsline, frunze de pătrunjel, 

ardei,castraveți,roșii, şerveţele. 

 

Voi prezenta două, trei tartine frumos 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

Platoul model 

 

 

 

 

 

Practică 

Frontală şi 

individuală 

 

 

orală 
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b) Prezentarea 

modelului 

 

c) Explicarea şi 

demonstrarea 

modalităţii de 

realizare 

d) Verificarea 

modului în care 

şi-au însuşit 

etapele de lucru 

d) Exerciţii de 

încălzire a 

mâinilor 

 

 

 

 

 

5.Obţinerea 

performanţei 

e) Realizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

decorate.Anexa 1 

 

 

Fiecare felie de pâine  va fi unsă cu salată 

de icre după care va fi decorată cu măsline, 

ardei,castraveți,roșii și pătrunjel. În final 

veţi obţine tartine care vor fi aşezate 

frumos pe platou.  

 

 

 

Un elev va repeta etapele de lucru. 

 

 

 

Se asigură fondul muzical. 

 

 

În timp ce elevii lucrează, voi trece pe la 

fiecare şi voi oferi sprijin acelora care 

întâmpină dificultăţi. Îi voi stimula şi 

încuraja. 

 

 

Explicaţia 

 

Demonstraţia 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

salată de icre, 

pâine, cuţitaşe 

plastic, farfurii  

platouri plastic, 

frunze 

pătrunjel, 

măsline, ardei, 

castraveți, 

roșii 

şerveţele, 

 

 

Practică 

Frontală şi 

individuală 
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propriu-zisă a 

lucrării 

 

 

 

 

 

Fiecare tartină va fi aşezată pe platou. 

 

 

Munca 

independentă 

 

 

6. Asigurarea 

retenţiei 

 

 

O3 

 

Voi cere elevilor să observe piramida 

alimentelor şi să spună ce formă  are 

ea,care este partea mai lată şi ce este scris 

pe fiecare parte a acesteia(.Anexa 2) 

Le voi explica elevilor că la baza piramidei 

sunt alimetele care trebuie  consumate cel 

mai mult, iar spre vârf  sunt alimentele 

care trebuie consumate mai puţin. Le voi 

spune că este foarte important să bem cât 

mai multă apă. 

Elevii vor lua dintr-o tavă câte un aliment 

pe care îl vor lipi pe piramida la locul 

potrivit şi vor spune  dacă trebuie 

consumat des sau rar. 

 

 

Explicaţia 

 

Observaţia 

 

 

Planşă cu 

piramida 

alimentelor 

 

Frontală 

 

Observarea 

sistematică 
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7.Evaluare 

  

Se va realiza turul galeriei şi elevii vor 

alege platoul cel mai frumos  motivând 

acest lucru. 

 

Conversaţia 

Turul galeriei 

 

 

 

Frontală Orală 

Criterii:  

corectitudine 

-finalitate, 

acurateţe 

8. Încheierea 

activităţii 

 Voi face aprecieri generale și individuale 

asupra modului de lucru și a 

comportamentului elevilor pe tot parcursul 

activității. Elevii vor servi tartine. Vor fi 

recompensaţi. 

  

Recompense 

  

Autoevaluare 

 

 

 

 

Anexa 1 
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Anexa 2 
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Metoda „Cubul” utilizată în grădiniță, la activitatea de cunoașterea mediului 

(metodă interactivă) 

Todireanu Daniela 

Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” - Roman 

 

METODA CUBUL este folosită în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect/a unei  situaţii 

din mai multe perspective – oferă posibilitatea de a dezvolta competenţele necesare  unei abordări 

complexe şi integratoare. 

      ETAPELE   METODEI: 

• Se realizează un cub pe ale cărei feţe se notează cuvintele: DESCRIE, COMPARĂ, 

ANALIZEAZĂ, ASOCIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ ( altele, în funcţie de  

resurse, nu neapărat pe toate feţele cubului). 

• Se anunţă tema / subiectul pus în discuţie. 

• Se împarte grupul în şase subgrupuri, fiecare subgrup rezolvând una dintre cerinţele  

înscrise pe feţele cubului. 

• Se comunică întregului grup, forma finală a scrierii. 

• Lucrarea în forma finală poate fi desfăşurată  pe tablă sau pe foi albe A3. 

   AVANTAJE: 

• Determină participarea conştientă a elevilor prin implicarea maxima a acestora în  

rezolvarea  sarcinilor. 

• Permite diferenţierea sarcinilor de învăţare. 

• Formează deprinderi de muncă intelectuală. 

• Stimulează gândirea logică a elevilor. 

• Creşte responsabilitatea elevului faţă de propria învăţare, dar şi faţă de grup 

• Sporeşte eficienţa învăţării – elevii învaţă unii de la alţii 

• Dezvoltă abilităţi de comunicare şi cooperare. 

        DEZAVANTAJE: 

• Rezolvarea sarcinilor solicită resurse mari de timp 

• Se creează un zgomot oarecare 
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• Facilitează erori în învăţare 

• Nu există un control precis asupra cantităţii /calităţii cunoştinţelor dobândite de  

fiecare elev. 

GRUPA: mare 

DURATA: 30 min 

DOMENIUL DE ACTIVITATE: Știință 

TIPUL ACTIVITĂŢII: Cunoaşterea mediului 

TEMA: Animale 

SUBTEMA: Animale sălbatice din ţara noastră 

TITLUL ACTIVITĂŢII: ,,Ce ştim despre locuitorii pădurii? ” 

MIJLOC DE REALIZARE: convorbire realizată prin metoda cubului 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere, înţelegere          

                                                         şi investigare a mediului înconjurător. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

                   O1: să denumească animalele sălbatice din ţara noastră; 

                   O2: să descrie un animal sălbatic; 

                   O3: să compare două animale sălbatice; 

                   O4: să specifice hrana animalelor sălbatice; 

                   O5: să numească puii animalelor sălbatice; 

                   O6: să resolve corect sarcinile fişei individuale. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, metoda cubului, munca  independentă . 

 MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planşe cu animale sălbatice, cub (carton, placaj sau material 

plastic) cu latura de 50 cm; 
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DESFĂŞURAREA ACŢIUNII 

V-am adus un cub (îl arăt copiilor şi-l rostogolesc pentru a vedea că pe fiecare latură scrie 

ceva), pe care îl vom folosi astăzi la activitate. Pe fiecare latură a cubului e scrisă câte o anumită 

sarcină, adică ceea ce trebuie să faceţi voi. Copiii vor răspunde în funcţie de cerinţa ce corespunde 

cifrei de pe una din faţele cubului: 

1.Descrie! (Ce este acesta? – un animal sălbatic); 

2.Compară! (Cum este cerbul faţă de porcu mistreţ? ); 

3.Asociază! (Care sunt asemănările dintre cerb și mistreţul?);  

4.Analizează! (Care sunt părţile componente ale cerbului,mistreţ?); 

5.Aplică! ( Cum ne comportăm cu animalele sălbatice pentru a fi blânde şi prietenoase cu noi?) 

6.Argumentează! (De ce trebuie să iubim animalele sălbatice- ,,Animalele sălbatice sunt prietenele 

sunt prietenele omului”?); 

V-am împărţit pe grupe, asta înseamnă că veţi lucra împreună câte 3-4 colegi. Eu voi 

rostogoli cubul (zarul) şi la ce sarcină se va opri aceea va fi rezolvată de prima grupă. 

Împart copiii în grupe (pot să-şi denumească grupa: ex. grupa iepuraşilor) 

Aruncă cubul și citesc sarcina de lucru. Ex.: pe zar scrie ,,Numeşte”, deci ei vor trebui să numească 

toţi locuitorii pădurii sau ,,descrie” şi ei vor trebui să descrie un animal sălbatic ales de educatoare). 

Se precizeză sarcinile tuturor grupelor. 

Întreb pe rând fiecare grupă dacă a reţinut ce are de făcut.   

Le voi cere să se concentreze şi să colaboreze în elaborarea răspunsului. 

 Fiecare grupă v-a desemna un responsabil ce trebuie să dea răspunsul.  

Le voi lăsa 2-3 min să elaboreze răspunsul, în timp ce celelalte grupe ascultă şi pot corecta/ complete 

răspunsul incomplete/ greșit.  

Se apreciază răspunsurile bune şi se trece la altă grupă şi la altă sarcină de lucru.  

Îi voi supraveghea în permanenţă şi îi voi ajuta acolo unde nu se descurcă.  

După ce se vor epuiza toate sarcinile se va face o concluzie.



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

662 
 

PROJET DIDACTIQUE 

Oana Petre-Dascălu 

Colegiul Național „Mihai Viteazul“ 

 

Classe: XIIe, L2 

Objet: Français 

Méthode: Festival 3, CLE International 

Titre de l’unité: Comparer et opposer 

Leçon: Allons. Enfants de la patrie… 

Sujet: Symboles de France 

Type de leçon: mixte (vérification – acquisition)  

Objectifs de communication: 

- comprendre un enregistrement audio, lecture de l’image, présenter les idées essentielles d’un texte 

écrit, justifier une opinion, faire des hypothèses, répondre aux questions 

a) Compétences spécifiques visées: 

- Comprendre des messages transmis oralement/par écrit dans des différentes situations de 

communications 

- Échanger en vue de réaliser une tâche 

- Enrichir le vocabulaire 

b) Compétences dérivées 

-     Sélection des informations afin de réaliser une tâche 

-     Identification des éléments spécifiques fournis dans un enregistrement vidéo et audio 

À la fin de la classe les élèves seront capables à: 

- Reconnaître les symboles de France 

- Utiliser correctement les informations acquises sur les symboles de France dans des 

contextes et des situations de communication. 
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Stratégie didactique: 

- MÉTHODES ET PROCÉDÉS: lecture, écoute, observation, prise de notes, exercices, 

conversation 

- MOYENS ET MATÉRIEL: fiches de travail, les cahiers, le tableau noir, le 

vidéoprojecteur 

- FORME D’ORGANISATION: travail collectif, travail en groupes, travail à deux, 

travail individuel 

 

SCÉNARIO DE LA CLASSE 

 

Les événements de la 

classe 

Activité du professeur Activité des élèves 

 

1. L’organisation de la 

classe 

 

 

‒ salut 

‒ la présence 

‒ conversation introductive: 

Vous êtes préparés pour notre classe? 

Etc. 

 

‒ Les élèves répondent aux 

questions du professeur 

 

2. La vérification des 

connaissances 

antérieures 

 

 

‒ Le contrôle et la correction du devoir 

 

‒ Quelques élèves présentent 

oralement le devoir : l’exercice 

2, page 45.  

 

3. Le rappel des 

connaissances 

 

 

 

 

 

 

‒ Le professeur propose aux élèves de 

regarder sans son la première partie 

d’une vidéo 

http://www.france.fr/mediatheque.html 

 et il pose quelques questions: 

 

Comment s’appelle la vidéo? 

 

Les élèves regardent la vidéo et 

répondent aux questions du 

professeur. 

 

 

 

 

http://www.france.fr/mediatheque.html
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4. La fixation des 

connaissances acquises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que vous voyez? 

Qu’est-ce qu’elle représente? 

Est-ce que vous connaissez d’autres 

symboles de France? 

 

‒ Le professeur annonce aux élèves le 

sujet et les objectifs de la nouvelle 

leçon, puis il écrit le titre au tableau 

noir, Les symboles de France. 

 

« Aujourd’hui on va enrichir nos 

connaissances sur les symboles de 

France. » 

 

‒ Le professeur propose aux élèves de 

regarder avec son toute la vidéo et  de 

répondre aux questions trouvées sur la 

Fiche de travail. 

Travail en binôme 

1. Qu’est-ce que Marianne incarne ? 

 

2. Quand apparaît-elle ? 

 

3. D’où provient son nom ? 

 

4. Comment s’appelle le roi qui, en 

plein tourment révolutionnaire, 

s’oppose à l’image féminine, juste et 

protectrice du people en la personne 

de Marianne? 

 

5. Où on croit qu’apparaît pour la 

première fois l’image de Marianne 

 

 

 

 

 

Les élèves écrivent le titre dans 

leurs cahiers. 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves regardent la vidéo et 

répondent aux questions qui se 

trouvent  sur la Fiche de 

travail. 

 

Les élèves travaillent à deux. 

 

Mise en commun 
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comme allégorie de la République? 

 

6. Qu’est-ce que représentent les 

symboles suivants: 

· le bonnet phrygien = 

· les faisceaux = 

· la couronne = 

· le triangle = 

· l’étoile = 

· la ruche = 

 

 7. Est-ce que ces symboles 

accompagnent toujours le buste de 

Marianne ? 

8. Quand les maires remplacent 

progressivement Napoléon III par le 

buste de Marianne qui s’installe dans 

les bâtiments de la République 

accompagné par la devise « Liberté, 

égalité, fraternité » ? 

9. Quelles sont les actrices françaises 

qui ont prêté leur visage au buste de 

Marianne ? 

 

Le professeur propose aux élèves la 

Fiche de travail no 2. 

 

Trouvez les informations demandées 

dans les textes proposés.  

Travail en groupes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves travaillent en 

groupes et puis un représentant 

de chaque groupe présente 

devant la classe les 

informations trouvées. 
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5. La mise en ɶuvre de 

la performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. L’évaluation de la 

performance 

 

 

 

 

 

 

7. Devoir à la maison 

 

‒ Le professeur propose à ses élèves 

de regarder la peinture La Liberté 

guidant le peuple d’Eugène Delacroix. 

 

 · Remplissez le tableau de la fiche de 

travail (activité B).  

 · Quels symboles de France observez-

vous dans ce tableau? 

  

 

‒ L’évaluation de l’activité collective : 

par des remarques sur le travail des 

élèves (sur les fautes inhérentes). 

‒ L’évaluation de l’activité 

individuelle : par des notes qui 

récompensent les meilleures réponses. 

 

 

‒ Le professeur écrit au tableau noir le 

devoir: 

• Trouvez les paroles de la 

Marseillaise et traduisez-les en 

roumain. 

 

 

Les élèves regardent 

attentivement la peinture et 

remplissent le tableau.   

 

Mise en commun 

 

Ils répondent à la question du 

professeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves notent le devoir. 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Fuiorea Mihaela  

                                                       Grădiniţa cu Program Prelungit Nord 1 Rm. Vâlcea     

                             

                         

Nivel de vârstă/grupă: 2-3 ani 

Tema anuală de studiu:  Când, cum și de ce se întâmplă? 

Tema proiectului/săptămânii: Forme în natură 

Activitatea tematică: Activitate artistică și de îndemânare 

Tema activității:  Facem cerculețe 

Mijloc de realizare: Joc-exercițiu  

Tipul activității: Consolidare 

Dimensiuni ale dezvoltării: Premize ale citirii și scrierii în contexte de comunicare cunoscute 

Comportamente vizate: Mâzgâlește/lasă urme pe hârtie cu un scop și descrie ce a desenat/scris 

Scopul activității: Copilul folosește diferite obiecte pentru a face cerculețe. Această activitate 

încurajează creativitatea și exersarea deprinderilor motorii cu amplitudine mică. Copilul se 

familiarizează cu cercuri de diferite mărimi. 

Obiective operaționale: 

O1-să traseze cu ajutorul unui obiect dat o formă rotundă în nisip; 

O2-să așeze pe conturul realizat pietricele sau alte texturi de la spirală pentru a realiza forma rotundă. 

Strategii didactice: 

-Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, Turul galeriei 

-Mijloace de învățământ: forme mari cu nisip, farfurii din plastic, pietricele, alte texturi de la 

spirala senzorială. 

-Forme de organizare:  frontal, individual, pe grupe 

Resurse umane: educatoarea, copiii şi personajul ANGRY BIRD 
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Locul și timpul desfășurării: Parcul Zavoi din Rm. Vâlcea, Spirala senzorială și la nisip, 10-15 

minute (în funcție de interesul copiilor). 

Bibliografie: 

*Curriculum pentru educaţie timpurie 2019 

*Iftime, Gheorghe, Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici, Editura Didactica şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1976  

*Preda, Viorica, Metodica activitătilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Editura Gheorghe-

Cârţu Alexandru, Craiova, 2009 

 

                                                               

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

OB

. 

CONȚINUT 

INSTRUCTIV-

EDUCATIV 

STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE 

METODE 

ȘI 

PROCEDEE 

MIJLOACE 

DE 

ÎNVĂȚĂM

ÂNT 

FORM

A DE 

ORGA

NIZAR

E 

1. 

ORGANIZAREA 

ACTIVITĂȚII 

 Crearea condițiilor necesare 

bunei desfășurări a 

activității: 

-copiii merg grupați către 

Parcul Zăvoi la Spirala 

senzorială și nisip 

 Spirala 

senzorială 

Nisip 

 Observarea 

comportamen

tului copiilor 

2. CAPTAREA 

ATENȚIEI 

 Se prezintă copiilor 

imaginea cu un cerculeț 

vesel (sau o siluetă), care 

vrea să știe dacă cei mici pot 

face cercuri ca și el. 

Cerculeț le-a adus ca ajutor 

farfurii rotunde din plastic 

(care sunt deja așezate la 

nisip). 

Conversația Imagini cu 

Cerculeț 

Frontal Observarea 

comportamen

tului copiilor 

3. ENUNȚAREA  Se anunță tema și ce vor Conversația  Frontal Observarea 
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TEMEI ȘI A 

OBIECTIVELOR 

face copiii, Facem cerculețe 

cu ajutorul farfuriilor, după 

care copiii vor așeza pe 

conturul cercurilor pietricele 

de la Grădina senzorială sau 

alt material ușor 

manipulabil. 

comportamen

tului copiilor 

4. DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

 Se face intuirea materialului 

cu sau fără ajutorul copiilor-

nisip, pietricele, farfurii din 

plastic 

Se explică copiilor și se 

demonstrează ce au de 

făcut, cum pot face cercuri 

cu ajutorul farfuriei în nisip 

prin înconjurarea farfuriei 

cu degetul. Apoi se ia 

farfuria și rămâne forma 

rotundă pe care copiii vor 

așeza pietricele. 

Conversația  

 

 

 

 

Explicația 

 

 

Demonstrația 

Imaginea cu 

Cerculeț 

 

Farfurii din 

plastic 

 

Pietricele sau 

alte materiale 

ușor 

manipulabile 

Frontal Evaluare 

orală 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamen

tului copiilor 

5. OBȚINEREA 

PERFORMANȚEI 

O1 

 

 

 

 

 

O2 

Se fac cateva mișcări ale 

mâinilor/degetelor pentru 

pregătirea lor pentru 

activitatea de trasare și 

manipulare a pietrelor. 

Copiii, organizați pe grupe 

vor începe să lucreze sub 

îndrumare și supraveghere.  

Mișcări 

motrice 

 

 

 

 

Exercițiul 

Imaginea cu 

Cerculeț 

 

Farfurii din 

plastic 

 

Pietricele sau 

alte materiale 

Nisip, forme 

cu nisip 

Pe 

grupe 

Observarea 

comportamen

tului copiilor 

 

Evaluare 

practic-

acțională 

Aprecieri 

verbale 

Încurajări 

6. ASIGURAREA 

RETENȚIEI ȘI A 

TRANSFERULUI 

 După terminarea cercurilor, 

copiii împreună cu Cerculeț, 

sunt invitați să vadă ce au 

Conversația 

 

 

Imaginea cu 

Cerculeț 

 

Pe 

grupe 

Aprecieri 

verbale 
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făcut și celelalte grupe, cum 

au lucrat, fixându-se și tema 

activității. 

Turul galeriei Farfurii din 

plastic 

 

Pietricele sau 

alte materiale 

Nisip, forme 

cu nisip 

7.  EVALUARE  Copiii sunt apreciați cum au 

lucrat şi vor primi vizita 

personajului ANGRY 

BIRDS (are costum ca un 

cerc) care le dă cadou o 

minisiluetă cu Cerculeț şi un 

balon cu heliu, după care 

copiii dansează împreună în 

cerc “Am o căsuţă mică” . 

Conversația Minisiluete 

cu Cerculeț 

Frontal Aprecieri 

verbale 

 

Stimulente 
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PROIECTUL DIDACTIC- MOROMEȚII 

-EXEMPLE DE BUNE PRACTICI-  

 
Prof. Mureșan Ioana-Angela 

Colegiul Ortodox Mitropolit Nicolae Colan, Cluj-Napoca 

 

 

Unitatea şcolară:  

Disciplina: Limba şi literatura română 

Tipul lecţiei : Formare a priceperilor şi deprinderilor de analiză şi interpretarea a unui fragment 

narativ 

Subiectul: ,,Moromeţii” de Marin Preda. Tema familiei. Motivul literar al mesei ( scena cinei) 

Data:  

Clasa:  

Profesor:  

Timpul alocat: 50 minute  

 

Competenţe generale 

 

►Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textului literar 

►Argumentarea în scris şi oral a unor opinii, în diverse situaţii de comunicare 

 

Competenţe specifice 

 

►1.1.Identificarea elementelor specifice din structura textelor literare 

►1.2.Identificarea temei/motivelor literare în fragmentul propus pentru studiu 

►2.1.Analiza principalelor componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifice textului 

narativ 

►2.4.Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi interpretare a textelor literare 

 

Conţinuturi 

 

• Tipuri textuale şi caracteristicile acestora 

• Temă, motiv, viziune despre lume 

• Componente structurale şi expresive 

• Moduri de expunere 

 

Motivaţie 

 

a. De ce este valoroasă această lecţie: 

 

1. Valoarea lecţiei este atât de natură informativă, cât şi de natură formativă. În primul palier 

importanţa rezidă în descoperirea unor noi valenţe în receptarea operei literare: valorificarea 

cunoscutului moment al cinei, ca motiv literar asociat mesei, intercalat între celelalte motive 

literare ale romanului-timpul benefic/malefic, salcâmul, bătaia, în relaţie cu tema destrămării 

familiei Moromete; 

2. Al doilea palier este relevant pentru că pune în prim plan confruntarea subiectivă cu 

dimensiune etică şi socială a temei propuse. Elevii au ocazia să-şi argumenteze ideile şi 

atitudinile, să exerseze convenţiile unei comunicări fluente şi corecte. 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

672 
 

 

b Cum se leagă de ceea ce s-a predat şi de ceea ce se va preda mai departe: 

 

1. Lecţia are legătură cu ceea ce s-a predat prin raportare la genul epic şi la tot ceea ce implică acesta 

din punct de vedere structural şi conceptual, aprofundându-se noţiunile literare de temă şi motiv 

literar într-o operă epică; 

2. Se leagă de necesitatea exprimată de elevi de a găsi o legătură între eu şi ceilalţi, prin valorificarea 

mesajului scenei propuse spre analiză şi interpretare; 

3. Extinde sfera înţelegerii, prin analiza perspectivei asupra unei secvenţe descriptive; 

 

Conţinuturi 

 

• Particularităţi ale textului descriptiv în proza realistă 

• Identificarea elementelor cheie-motive literare, simboluri în înţelegerea textului 

• Menţionarea unităţilor morfo-sintactice şi lexico-semantice dominante 

• Stabilirea relaţiilor dintre personaje 

 

a. Ce cunoştinţe semnificative vor fi transmise: 

 

1. Conoştinţele sunt organizate conform subiectului, adică de ordin practic-analiza unui text 

descriptiv care oferă posibilitatea introspecţiei; 

2. Semnificaţiile textului aşa cum rezultă din lectura personală şi din lectura grupului; 

 

b. Ce vor putea face elevii cu acestea: 

 

1. Cunoştinţele vor fi utilizate pe parcursul orelor de literatură; 

2. Cunoştinţele dobândite sunt utile pentru analiza unui text literar, în general şi, în particular, în 

urmărirea evoluţiei familiei Moromete; 

3. Deprinderile sunt utile în timpul lung al devoltării personalităţii; 

4. Abilităţile şi deprinderile vor fi folositoare atât în perioadele diferitelor forme de evaluare, cât 

şi în conturarea unei forme de gândire critică bazată pe experienţa personală; 

5. Modalităţile de abordare a textului pun în valoare abilitatea de a lucra în grup, prin acceptarea 

celorlalţi ca parteneri de dialog; 

 

Condiţii prealabile 

 

1. Elevii să fie familiarizaţi cu subiectul textului propus pentru studiu; 

2. Să reactualizeze competenţele de analiză a textului epic; 

3. Sa aplice tehnici de activitate individuală, în perechi şi în grup; 

4. Să argumenteze o opinie personală în confruntare cu puncte de vedere divergente; 

 

Evaluare 

 

Ce dovezi vor exista că elevul a învăţat lecţia 

Discuţiile de la clasă se vor concretiza în realizarea unui eseu pe tema familiei, prin 

valorificarea scenei cinei şi a cel puţin două scene semnificative în destrămarea familiei Moromete. 

Elevii vor avea posibilitatea, având ca punct de plecare itemi clar stabiliţi, să aplice conceptele 

operaţionale dobândite, realizând astfel feed-back-ul demersului didactic. 

 

Managementul resurselor 
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Timp de lucru: 50 de minute 

Resurse 

►Umane-colectiv eterogen de elevi 

►Ştiinţifice- Fragmentul cinei din romanul „Moromeţii”de Marin Preda 

Materiale 

►Fişe de lucru, Coli A4-flipchart pentru rezolvarea sarcinilor de lucru, Markere, laptop şi video-

proiector, ecranizarea romanului în regia lui Stere Gulea. 

 

Metodologice 

►Scrierea liberă 

►Brainstormingul individual şi în perechi 

►Conversaţia euristică 

►Problematizarea şi descoperirea 

►Forme de organizare : Activitate individuală, în perechi şi pe grupe 

 

 

PARCURSUL DIDACTIC 

 

I. EVOCARE (5min’) 

►Conversaţia euristică prin orientarea discuţiei dinspre teme spre motive, simboluri posibile 

existente în operă (tema familiei, tema socială, scena cinei, scena tăierii salcâmului, scena bătăii); 

Se actualizează importanţa indicilor temporali şi spaţiali în naraţiune (motivul timpul benefic şi al 

celui  malefic);  

►Brainstorming în perechi-Se cere elevilor să noteze cuvinte care pot fi asociate mesei, ca 

moment important în existenţa zilnică a unei familii. ( vezi Anexa 1) 

 

II. REALIZAREA SENSULUI („35 min’) 

 

►(5min’)Brainstorming individual  

Vizionare-Se urmăreşte secvenţa cinei din ecranizarea romanului „Moromeţii” de Marin Preda şi se 

cere elevilor să prezinte, în câteva rânduri, impresia creată în legătură cu atmosfera şi relaţia dintre 

personaje, motivându-şi răspunsurile. Se discută pe marginea ideilor notate de elevi. 

►(5 min’) Lectura fragmentuluidin romanul ,,Moromeţii” este realizată de profesor, iar elevii 

ascultă cu ochii închişi. Se solicită elevilor să noteze o idee care le-a rămas în minte din ceea ce s-a 

citit, o impresie cu privire la conţinutul fragmentului- Ce am reţinut din fragmentul citit ? 

 

►Activitate pe grupe ( 25min’)-( vezi Anexele 2-5) 

Clasa va fi împărţită în cinci grupe de lucru : lingviştii, psihologii, criticii, ilustratorii, arhitecţii. 

Profesorul va împărţi fiecărei grupe fişe de lucru pe marginea fragmentului lecturat 

I. Lingviştii 

►Identificarea câmpurilor semantice; 

►Cuvintele cheie din fragment care pot fi puse în legătură cu imaginea familiei; 

 

II. Arhitecţii 

►Precizarea a două trăsături care descoperă caracterul descriptiv al fragmentului, exemplificându-le; 

►Precizaţi care este perspectiva narativă în fragmentul dat, motivând răspunsul. 

 

III. Ilustratorii 

►Realizarea unui desen sau a unei scheme care să sugereze atmosfera din familia Moromete, 

respectiv relaţiile dintre personaje, aşa cum apar ele în scena cinei; 
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IV. Psihologii 

►Prezentarea relaţiei dintre personaje din perspectiva  locului pe care îl ocupă acestea în familie, aşa 

cum se reflectă în aşezarea la masă;  

►Numiţi conflictele, precizând cauza acestora. 

 

V. Criticii 

►Explicaţi prin referire la simbolistica mesei ca ,, centru spiritual,, al familiei rolul crucilor repezi 

pe care le face Moromete? 

►Cum interpretaţi tăcerea din finalul fragmentului ? 

►Faceţi  referire la alte episoade care reflectă destramarea familiei Moromete. 

Fiecare grupă prezintă rezultatele muncii sale, iar profesorul şi colegii fac unele completări.  

 

III. REFLEXIA (8 min’) 

►Brainstorming în perechi-Se cere elevilor să noteze cuvinte care pot fi asociate mesei ca motiv 

literar  în existenţa  familiei Moromete. ( vezi Anexa 7) 

Activitate pe grupe 

►Se solicită elevilor să sintetizeze mesajul scenei cinei prin raportare la destinul familiei Moromete 

după modelul dat (Vezi Anexa 6) 

 

UN CUVÂNT.......................familie.............................................................................. 

UN SIMBOL.........................masa................................................................................ 

O CULOARE..........................gri................................................................................... 

O SINTAGMĂ..........................umăr, lângă umăr, înghesuiţi................................... 

UN ENUNŢ...............................se aşezară la masă absenţi........................ 

 

►Feed-back-ul: Profesorul face observaţii cu privire la implicarea elevilor pe parcursul orei şi 

notează elevii care s-au evidenţiat. Elevii completează un post-it cu privire la activitate. 

IV. EXTENSIA(2 min’) 

Tema: Redactaţi  unui eseu pe tema familiei, prin valorificarea scenei cinei şi a cel puţin două scene 

semnificative în destrămarea familiei Moromete. 
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PROIECT DE LECŢIE 

Profesor Ștefan Diana-Maria 

Colegiul Tehnic “Grigore Cobălcescu” Moineşti, Jud. Bacău 

 

I. Partea introductivă 

Disciplina: Matematică 

Clasa: a X-a 

Unitatea de învăţare: Matematici financiare 

 Tema lecţiei: Elemente de calcul financiar 

 Tipul lecţiei: mixtă 

Competenţe generale: 

1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care 

au fost definite 

2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural sau contextual cuprinse în enunţuri 

matematice 

3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală 

a unei situaţii concrete 

4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete 

şi a algoritmilor de prelucrare a acestora 

5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă în scopul 

găsirii de strategii pentru optimizarea soluţiilor 

6. Modelarea matematică a unor contexte problematice, prin integrarea cunoştinţelor din 

diferite domenii 

Competenţe specifice: 

 Utilizarea unor algoritmi specifici calculului financiar, statisticii sau probabilităţilor pentru 

analiza de caz 

Competenţe derivate: 

C1. Să definească raportul procentual, dobânzile simplă şi compusă, TVA-ul 

C2. Să cunoască relaţia dintre valoarea de bază şi valoarea procentuală 

C3. Să aplice formulele de calcul pentru dobânzile simplă, compusă, TVA  

C4. Să exprime situaţii practice prin relaţii matematice 

C5. Să identifice valorile unei funcţii, utilizând reprezentarea grafică a acesteia 

C6. Să rezolve corect problemele propuse 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

676 
 

 C7. Să utilizeze limbajul matematic adecvat 

 

Strategii didactice: 

Metode didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea 

Mijloace de învăţământ: fişa de lucru, tabla, caietele elevilor 

Forme de organizare: activitate frontală, individuală 

Resurse: 

• umane: clasa de elevi 

• temporale: 50 de minute 

• bibliografice: 

o oficiale: Programe şcolare pentru clasa a X-a (nr. 4598 / 31.08.2004) 

o ştiinţifice:  

- Burtea, M., Burtea, G., Matematică: clasa a X-a, trunchi comun + curriculum 

diferenţiat, Editura Carminis Educaţional, Piteşti, 2005 

- Burtea, M., Burtea G., Matematică M2 – Culegere de exerciţii şi probleme 

pentru clasa a X-a, Editura Campion, Bucureşti, 2009 

- Mureşan, M., Resiga, R., Magdaş, C.M., Ghid de pregătire Bacalaureat – 2015, 

Editura Delfin, Bucureşti, 2014 

o didactice: 

- Ardelean, L., Secelean, N., Didactica matematicii, Editura Universităţii “Lucian 

Blaga”, Sibiu, 2007 

 

 II. Scenariul didactic 

Nr. 

crt. 
C.D. Etapele lecţiei Conţinuturi 

Strategie didactică 

Evaluare 
Metode Mijloace 

Forme de 

organizare 

1  Captarea 

atenţiei (2’) 

Pregătesc materialul 

didactic şi verific prezenţa 

elevilor. Asigur condiţiile 

necesare desfăşurării 

lecţiei. 

    

2 C1 

C7 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

a) Verific cantitativ dacă 

toţi elevii şi-au scris tema, 

conversaţia 

 

tabla,  

caietele 

activitate 

frontală 

Apreciez  

răspunsurile 
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(8’) apoi calitativ, solicitând 

prezentarea unor 

fragmente din temă. 

b) Adresez întrebări din 

lecţiile precedente: 

Care este formula de 

calcul pentru dobânda 

simplă generată de un 

capital 𝑆, pe o perioadă de 

𝑛 ani, cu rata dobânzii 

𝑟%? 

În cazul în care anul este 

divizat în 𝑘 părţi egale şi 

𝑡𝑘 reprezintă un număr de 

astfel de părţi, care este 

formula de calcul pentru 

dobânda simplă? 

Care este formula de 

calcul pentru dobânda 

compusă generată de un 

capital 𝑆, pe o perioadă de 

𝑛 ani, cu rata dobânzii 

𝑟%? 

Care va fi capitalul final 

obţinut după 𝑛 ani, în 

cazul unei sume plasată în 

regim de dobândă 

compusă? 

Ce reprezintă taxa pe 

valoarea adăugată? 

Care este formula de 

calcul pentru TVA? 

elevilor elevilor, 

corectez, 

completez 

3  Anunţarea Anunţ performanţele     
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scopului şi a 

obiectivelor (2’) 

aşteptate de la elevi la 

finalul lecţiei: rezolvarea 

problemelor propuse din 

fişa de lucru, utilizând 

noţiunile studiate. 

4 C2 

C4 

C6 

C7 

Dirijarea 

învăţării (10’) 

Le împart elevilor fişele de 

lucru şi le propun 

rezolvarea unor probleme 

cu diferite grade de 

dificultate: 

Problemele 1, 2, 6 

explicaţia, 

conversaţia, 

exerciţiul 

fişa de 

lucru, 

tabla, 

caietele 

elevilor 

activitate 

frontală, 

individuală 

Apreciez 

răspunsurile 

elevilor, 

corectez, 

completez 

5 C3 

C4 

C6 

C7 

Obţinerea 

performanţei 

(7’) 

Problema 8 

 

explicaţia, 

conversaţia, 

exerciţiul 

fişa de 

lucru, 

tabla, 

caietele 

elevilor 

activitate 

frontală, 

individuală 

Apreciez 

răspunsurile 

elevilor, 

corectez, 

completez 

6 C3 

C4 

C6 

C7 

Asigurarea 

feed-back-ului 

(8’) 

Problema 11 

 

explicaţia, 

conversaţia, 

exerciţiul 

fişa de 

lucru, 

tabla, 

caietele 

elevilor 

activitate 

frontală, 

individuală 

Apreciez 

răspunsurile 

elevilor, 

corectez, 

completez 

7 C3 

C4 

C5 

C6  

C7 

Evaluarea 

performanţei 

(8’) 

Problema 13 

 

explicaţia, 

conversaţia, 

exerciţiul, 

problemati-

zarea 

fişa de 

lucru, 

tabla, 

caietele 

elevilor 

activitate 

frontală, 

individuală 

Apreciez 

răspunsurile 

elevilor, 

corectez, 

completez 

8  Aprecierea 

activităţii 

elevilor (3’) 

Apreciez modul de 

implicare a elevilor în 

desfăşurarea lecţiei, fac 

recomandări şi notări în 

caietul profesorului 

conversaţia  activitate 

frontală 

 

9  Transferul (2’) Temă pentru acasă: 

problemele nerezolvate din 

explicaţia, 

conversaţia 

fişa de 

lucru 

activitate 

frontală 
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fişa de lucru  

 

 

Fişă de lucru 

 

1. Preţul unui obiect este 1000 lei. 

Determinaţi preţul obiectului după o ieftinire cu 10%. 

2. Ȋn anul 2014, profitul anual al unei firme a fost de 100000 lei, ceea ce reprezintă 4% din 

valoarea veniturilor anuale ale firmei. 

Determinaţi valoarea veniturilor anuale ale firmei obţinute ȋn 2014. 

3. După o scumpire cu 15%, un produs costă 414 lei. 

Care a fost preţul iniţial al produsului? 

4. După o ieftinire cu 5%, preţul unui produs scade cu 12 lei. 

Calculaţi preţul produsului ȋnainte de ieftinire. 

5. Preţul unui produs este 2000 lei. 

Ce preţ va avea produsul dacă se va aplica o scumpire cu 10%, urmată de o ieftinire cu 10%? 

6. După două ieftiniri succesive cu 10%, respectiv 20%, preţul unui produs este 1800 lei. 

Determinaţi preţul produsului ȋnainte de cele două ieftiniri. 

7. Salariul de încadrare al unui angajat este 1360 lei. La acesta se adaugă 15% sporul de fidelitate, 

apoi sporul de vechime de 25%, care se calculează la salariul de încadrare plus sporul de 

fidelitate. Se obţine un salariu brut din care se reţine un procent de 36%, rezultând venitul net. 

a) Determinaţi salariul brut şi venitul net; 

b) Calculaţi salariul brut şi venitul net ȋn cazul creşterii cu 15% a salariului de încadrare. 

8. Determinaţi TVA-ul aplicat unui produs al cărui preţ de vânzare este 527 lei, ştiind că 

procentul TVA este de 24%. 

9. Într-un magazin un obiect are afişat preţul de 1420 lei şi lângă acest preţ scrie 𝑇𝑉𝐴 = 255,6. 

Determinaţi preţul de producţie al obiectului şi procentul TVA aplicat. 

10. Pe ce perioadă de timp trebuie depusă suma de 3600 lei, ȋn regim de dobândă simplă cu rata 

dobânzii de 12%, pentru a obţine 4032 lei? 

11. Se acordă două împrumuturi totalizând 15000 lei în regim de dobândă simplă: primul pe 6 luni, 

cu rata dobânzii de 10%, iar cel de-al doilea pe 3 luni, cu rata dobânzii de 16%. Dobânda 

primului împrumut este cu 25% mai mare decât a celui de-al doilea.  

a) Determinaţi cele două sume împrumutate; 
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b) Determinaţi dobânzile aferente celor două împrumuturi. 

12. O persoană ar vrea ca peste doi ani să-şi cumpere un calculator ȋn valoare de 2700 lei. 

Ce sumă ar trebui să depună la bancă ȋn regim de dobândă compusă, cu rata dobânzii de 50% 

pe an, ca peste doi ani să aibă suma dorită? 

13. În diagrama de mai jos este reprezentată variaţia unui capital iniţial plasat în regim de   

dobândă compusă. 

 

 Lecturând graficul, calculaţi: 

 a) rata anuală a dobânzii; 

 b) capitalul obţinut peste 3 ani. 
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PROIECT DE CERCETARE 

ILIE ALINA ADRIANA  

GRĂDINIȚA ”COLȚ DE RAI” 

 

1.Titlul proiectului:  Metode de optimizare a egalității de șanse și a  formării identităţii de gen la  

copii 

2.Perioada de derulare: 1 an scolar 

3.Echipa proiectului: 

4. Analiza situaţiei actuale / problematica cercetării şi justificarea proiectului 

(1) Premise contextuale  

     Descrierea contextului 

     Criteriul gen a constituit un aspect important în domeniul educaţiei, de la primele forme de 

instrucţie în familie şi în comunitate, până la sistemele de învăţământ din societatea contemporană. 

În perioade istorice şi în contexte social-economice şi culturale diferite, în planul educaţiei s-au 

înregistrat modalităţi diferite de raportare la problematica de gen.  

       Principalele elemente de diferenţiere în educaţie, în raport cu genul, au făcut referire la 

aspecte precum: accesul la educaţie (în funcţie de apartenenţa la un sex sau altul), conţinutul învăţării 

(diferenţiere pe sexe, promovare de modele de gen, stereotipii de gen etc.), forme de organizare şi 

parcursuri şcolare de formare (cu elemente specifice pe sexe), caracteristici ale corpului profesoral. 

Interesul pentru o asemenea temă de cercetare a fost, de asemenea, stimulat de o serie de factori ce 

ţin de tendinţele de reconsiderare a problematicii de gen în educaţie din perspectiva egalităţii de 

şanse:  

• iniţiativele curente la nivel european de instituţionalizare şi dezvoltare a educaţiei în spiritul 

promovării echităţii şi parteneriatului de gen, la toate nivelurile de învăţământ;  

• interesul în creştere în ţara noastră pentru abordarea unor teme specifice problematicii de gen 

în sistemul de educaţie, stimulat mai ales de studiile de gen din perspectiva filosofiei sau 

sociologiei feministe;  

• interesul manifestat, în diverse ocazii, de cadrele didactice sau de alţi actori ai sistemului 

educaţional faţă de aspecte concrete privind introducerea unei educaţii de gen în şcoală.  

     Sistemul actual de învăţământ românesc îşi propune ca principiu de organizare echitatea şi 

egalitatea de şanse. La nivelul măsurilor de politică educaţională, Legea învăţământului şi alte 

reglementări legislative nu se fac referiri explicite la egalitatea de gen, singura prevedere  referindu-
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se la accesul egal la educaţie. Cu alte cuvinte, se continuă neutralitatea de gen, în ciuda adoptării 

Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi; această situaţie este determinată 

şi de timpul scurt de la promulgarea acestei legi, care cuprinde referiri explicite la accesul la educaţia 

continuă, includerea aspectelor de gen în curriculum, respectarea egalităţii de şanse în educaţie. 

Accentul pus pe formarea personalităţii, pe respectarea particularităţilor individuale şi pe tratarea 

diferenţiată constituie însă o prioritate a sistemului actual de învăţământ, care promovează implicit 

respectarea particularităţilor de gen. 

  În activitatea didactică  apar diferenţe de gen la diferite niveluri (valori promovate, relaţii 

educaţionale, cultura şcolară etc.) O analiză succintă a perspectivelor teoretice asupra problematicii 

de gen evidenţiază două perspective majore: cea biologică şi cea culturală.  

     Educaţia în funcţie de nevoile de dezvoltare specifice genului se realizează de către părinţi 

încă de la începutul formării identităţii de gen (în jurul vârstei de 2-3 ani). Presiunile sociale asupra 

părinţilor cât şi o informare incorectă a lor contribuie la menţinerea unor atitudini şi convingeri 

incorecte ale acestora asupra modului de dezvoltare şi educare a copiilor.  

Probleme identificate: Părinţii şi profesorii, care interacţionează în mod direct cu copiii, au observat 

în mod constant diferenţe între comportamentul, stilul de învăţare, interesele, preocupările fetelor şi 

cele ale băieţilor.  

(2)Premise de politică societală: Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi 

bărbaţi. 

        Această abordare educaţională promovează dezvoltarea potenţialului individual real al fetelor 

şi băieţilor, nelimitat de normele şi valorile sociale care prescriu comportamente stereotipe de gen.    

Educaţia diferenţiată în funcţie de nevoile specifice de gen oferă o alternativă strategică pentru 

îmbunătăţirea performanţelor şcolare atât ale fetelor cât şi ale băieţilor şi pentru facilitarea accesului 

la oportunităţi educaţionale egale. Beneficiul major al educaţiei în funcţie de nevoile de dezvoltare 

de gen specifice este raportat la creşterea calităţii vieţii şi la posibilitatea unor alegeri de viaţă şi de 

profesie variate şi flexibile. Studiile asupra diferenţelor între genuri indică faptul că există domenii în 

care aceste diferenţe sunt majore, precum şi domenii în care diferenţele sunt minime şi în care 

predomină similarităţile. Aceste diferenţe între genuri nu trebuie înţelese în termeni de deficite sau 

de superioritate a unui gen faţă de altul. Diferenţele reprezintă abilităţi şi tipuri comportamentale 

diferite, construite social.  

Direcţii de acţiune: corelarea sistemului cu obiectivele şi reperele europene; asigurarea egalităţii de 

şanse şi creşterea participării la educaţie; asigurarea calităţii în învăţământ şi formare profesională; 

dezvoltarea resurselor umane din educaţie pentru un învăţământ de calitate. 

(3)Premise practice: 
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   Abordarea educaţiei de gen s-a impus ca urmare a constatărilor cadrelor didactice şi ale 

părinţilor, referitoare la diferenţele frapante între comportamentul, stilul de învăţare, interesele, 

preocupările fetelor şi cele ale băieţilor. Pentru realizarea obiectivului  asumat de societatea 

românească se va acţiona atât la nivel de sistem, cât şi la nivel de conţinut pentru respectarea 

egalității  de şanse între femei şi bărbaţi;  

Zonele de intervenţii: dezvoltarea sistemului şi a ofertelor de educaţie şi de formare, resursele umane 

din educaţie, cercetare şi formare continuă.  

    În acest context, contribuţia proiectului nostru la realizarea obiectivului  asumat de societatea 

românească prin analiza de practică şcolară şi prin oferta de formare directă şi on line.  

5. Ipotezele cercetării  

    La nivelul măsurilor de politică educaţională nu se fac referiri explicite la egalitatea de gen, 

singura prevedere  referindu-se la accesul egal la educaţie. Cu alte cuvinte, se continuă neutralitatea 

de gen. Se dorește realizarea unei unor materiale suport  care pot deveni motivante şi eficiente pentru 

valorificarea acestora în procesul educaţional şi de formare,  care pot să stimuleze achiziţia şi să 

flexibilizeze evaluarea competenţelor în ansamblul activităţilor de învăţare. 

Publicarea, diseminarea şi valorificarea produselor acestei cercetări pot raţionaliza procesul 

învăţării şi îmbogăţi metodologia de  promovae a egalității de șanse și a educției  de gen, realizându-

se compatibilitatea cu mediile socioprofesionale, naţionale, europene şi internaţionale 

a. Ipoteza generală este următoarea: 

   Metode de optimizare a  egalității de șanse a copiilor şi a modului în care  se pot depăşi 

barierele generate de  diferențele de gen.  

b. Ipotezele specifice sunt următoarele: 

Ipoteza specifică nr. 1 este: Accesul la oportunităţi educaţionale egale atât pentru fete cât şi pentru 

băieţi; 

Ipoteza specifică nr. 2 este: Optimizarea dezvoltării unei vieţi emoţionale echilibrate care să  

asigure copilului un climat optim de exprimare a emoţiilor şi sentimentelor; 

Ipoteza specifică nr. 3 este: Există diferenţe în funcţie de studiile părinţilor în ceea ce privește 

implicarea acestora în educația copilului. 

6. Obiectiv general de dezvoltare (pe termen lung) - contribuţie la obiectivele generale de 

dezvoltare, inclusiv, cele sociale, economice și culturale: 

 

• Să realizeze un cadru - pilot privind cooperarea la nivel național, pentru reorientarea programelor 

educaţionale de egalitatea a șanselor și a diferenței de gen astfel ca profesorii și studenţii să fie în 
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măsură să sprijine măsurile de dezvoltare, de adaptare, de schimbări în societatea locală și în 

societatea globală. 

7. Obiective specifice  

• să coopereze la nivel naţional, regional privind forme de activitate pentru  dezvoltarea 

egalității de șanse și a diferențelor de gen , dezvoltarea competențelor și adoptarea de 

atitudini favorabile ; 

• să sensibilizeze şi să formeze participanţii și profesorii în vederea introducerii conţinuturilor 

în paradigme formale, non-formale și informale pentru educaţia copiilor preșcolari  

• să lărgească și să aprofundeze parteneriate și rețele de cercetare pentru  egalitatea de șanse și 

diferențele de gen;  

• să disemineze rezultateler proiectului pe rețelele fizice și virtuale locale, naţionale, regionale; 

8. Medodologia cercetării: deliberative şi descriptive, de dialog / participarea la colocvii / 

activităţi publice, participative, participative on line. 

9. Grupuri investigate: 2 grupuri prescolari - 60 de copii 

Activităţile proiectului: 

Activitatea nr. 1: Realizarea unei baze de date; 

Activitatea nr. 2: Studiu privind tema proiectului; descrierea contextului de cultură pentru egalitatea 

de șanse; redactarea chestionarului; colectarea şi analiza datelor; finalizarea studiului; 

Activitatea nr. 3: Studiu de impact privind valorificarea studiilor de teren; orientări pentru formarea 

continuă a profesorilor; 

Activitatea nr. 4: Curriculum pentru învățământul preșcolar, Aplicaţii la grupa de copii, 

împărtăşirea experienţei; 

Activitatea nr. 5: Indicatori pentru educaţia părinților 

Activitatea nr. 6:  

- construirea de suporturi de  învăţare pentru  cadrele didactice și  părinți;  

- înscrierea de persoană resursă 

- dezvoltarea de comunităţi de învăţare online pentru fiecare dintre  temele implicate şi derularea 

unor activităţi de formare la distanţă prin participarea la sesiunile  tematice, obţinerea de 

feedback din partea participanţilor; 

- raport de cercetare. 

Calendarul activităţilor 
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Titlul 

activită
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e
 

O
ct
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b
ri

e
 

N
o
ie

m
b

ri
e
 

D
ec

em
b

ri
e 

activita

tea nr. 

1 

x x x x x x x x x x x x 

 

Rezultate şi produse ale proiectului  

• Conținuturi noi în Curriculum pentru temele  propuse în activitatea instructiv-educativă;  

• Indicatori privind educația părinților, școala părinților;  

• Comunicări, articole. 

• Studiu privind privind tema proiectului; descrierea contextului de cultură pentru  egalitatea de 

sanse și dezvoltarea diferenței de gen  

• Raport de cercetare. 

7. Valorificarea rezultatelor cercetării:  

Tipul 

activităţii 

Modalitate de 

valorificare 

Grup ţintă Rezultate 

aşteptate 

Indicatori de 

realizare 

 

8.   Beneficiarii cercetării 

- Ministerul Educaţiei şi instituţiile afiliate; 

- Grădiniţe; 

- Biblioteci şcolare, centrele de documentare şi informare în mediul rural; 

- Asociaţii ale profesorilor; 

- Asociaţii de părinţi; 

- Mass media;  

- Organizaţii de voluntari; 

- Autorităţi şi persoane din comunităţi locale. 
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA 

Popa Valentina 

Gradinita nr.273,Sect.6,Bucuresti 

 

 

UNITATEA  DE  INVATAMANT:Gradinita nr.273 

GRUPA: Mica C 

EDUCATOARE:Popa Valentina  

TEMA  CURRICULARA: ,,Cu ce exprimam ceea ce simtim? “ 

TEMA PROIECTULUI:,, Iarna vesela” 

TEMA SAPTAMANALA:,,Bradul de Craciun” 

TEMA ZILEI :,,Spiridusul globulet ” 

MOD DE REALIZARE:Activitate integrata  

TIPUL  ACTIVITATII:Mixt 

MIJLOACE DE REALIZARE:ALA1,DS-matematica(joc didactic),DOS-activitate practica, ALA 

2 

 

     SCOPUL  ACTIVITATII: 

Consolidarea cunostintelor de a clasifica obiecte dupa unul din criterii date (marime, coloare, forma) 

dezvoltarea imaginatiei creatoare in interpretarea originala a semnificatiei bradului impodobit 

 

    OBIECTIVE  OPERATIONALE: 

 

   Pe parcursul si la sfarsitul activitatii copiii vor fi capabili: 

O1- sa execute lucrari folosind tehnici specifice fiecarei arii de interes; 

O2- sa sorteze  podoable pentru brad dupa criteriul formei sau al culorii ; 

O3- sa puna in corespondenta obiecte care au aceiasi marime, dar forma diferita  ; 

O4-sa realizeze o lucrare practica ,,Bradul de craciun“ folosind tehnica lipirii; 

O5- sa respecte regulile jocului de miscare,,Cursa globletelor”. 

 

           STRATEGIILE  DIDACTICE 

 

   METODE  SI  PROCEDEE: 

-conversatia, explicatia, observatia, demonstratia, exercitiul,ghicitori , jocul 
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   MATERIAL DIDACTIC: tabla magnetica, creioane colorate ,  cutii de cadouri cuburi  ,puzzle cu 

brad, brad, globuri, beteala, lipici.  

      FORME  DE  ORGANIZARE: frontal,pe grupuri ,individual 

 

    SARCINA  DIDACTICA A JOCULUI: Recunoasterea si asezarea obiectelor dupa unul din 

criterii( marime sau culoare). 

 

    REGULA JOCULUI: Copiii vor sorta globurile de restul podoabelor,  le vor pune in 

corespondeta cu obiecte care au aceiasi marime apoile vor aseza dupa criteriul culorii. 

    ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauze, manuirea materialelor, joc numaratoare,  inchiderea si 

deschiderea ochilor; 

 

    DURATA: o zi 

 

BIBLIOGRAFIE: 

-,,Curriculum pentru invatamantul prescolar”-E.D.P-Bucuresti 2009 

-,,Suport pentru aplicare noului curriculum pentru invatamantul prescolar”-ED. Delta Cart 

Educational- Pitesti 2009 

-,,Jocuri didactice integrate pentru invatamantul prescolar”, Ed.Humanitas, Bucuresti, 2005. 

 

SCENARIUL ZILEI 

       Activitatea debuteaza cu intalnirea de dimineata prin intermediul salutului de dimineata ,ce se va 

realiza prin asezarea copiilor in semicerc.  Educatoarea saluta copiii: ,,Buna dimineata copii" 

Dupa prezenta se completeaza calendarul naturii. 

Se anunta noutatea zilei in care educatoarea atrage atentia copiilor cu o scurta poveste: "Astazi in 

clasa l-am gasit pe Spiridusul Globulet care erea tare incurcat si incarcat de cadouri, ce trebuiau sa 

ajunga sub bradul copiilor. Pentru a putea impodobii brazii la timp, ne roaga sa-l ajutam sa sorteze 

globuletele. 

Asa ca le-am spus ca-l vom ajuta, deoarece bradul impodobit infrumuseteaza casele si gradinile 

oamenilor, iar noi sa fim ,,Spiridusii Mosului" talentati si priceputi la tot ce facem. Trebuie sa fim 

pregatiti, este posibil sa vina sa va cunoasca. 

Le prezint copiilor centrele de activitate, materialele si sarcinile pe care le au de indeplinit . 

Rutine: Dimineata eu salut fiindca bine am crescut! 

Tranzitii:copiii pornesc spre centre pe cantecul :"Mos Craciun cu plete dalbe" 
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         ALA (1) 

       Copii vor desfasura activitatile liber alese pe urmatoarele sectoare: 

     La sectorul Arta copiii vor avea de colorat cutii de cadouri ; 

     La sectorul Constructii vor avea de construit cutii de cadouri; 

     La sectorul Joc de masa trebuie sa reconstituie imagini (puzzle) cu brad. 

     Dupa incheierea activitatii se va face evaluarea si autoevaluare printr-o expozitie a lucrarilor 

realizate de copii ,, ”. 

     Tranzitii: Cantecul  ,,Unul dupa altul” 

     Rutine:,,Zambeste si multumeste”(deprinderea de a relationa cu ceilalti) 

          ADE   

    DS (matematica) ,,Globuri colorate in brad adunate ”- joc didactic (formarre de multimi dupa 

criteriul culoare, marime, forma) 

    Se anunta si se desfasoara, cu intreaga grupa de copii, jocul didactic cu tema : 

,, Globuri colorate in brad adunate " (sarcina didactica : Formarea de multimi dupa criteriul culoare, 

marime, forma )  

 Tranzitii:” Unu dupa altul ” 

    Rutine: ,,Apa si sapun doi prieteni buni” 

    Dupa jocul didactic se va realiza o lucrare cu tema ,,Bradul de Craciun ”  prin tehnica lipirii . 

     Tranzitii: ,,O brad frumos” Cantec 

     Rutine : ,,Fac ordine la locul de joaca” 

       ALA(2) 

Se vor desfasura jocul de miscare:,,Cursa globuletelor” , unde copiii  vor participa activ si vor da 

dovada de buna dispozitie. 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Iolanda Olariu 

 Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava 

 

Tema: Problema întemeierii cunoașterii. Mitul peșterii. 

Tipul de activitate: predare- învățare 

Competențe specifice:  

1.4. Identificarea unor concepte și categorii specifice teoriei cunoașterii 

1.5. Compararea soluțiilor propuse de diferite concepții filosofice problemelor specifice cunoașterii 

umane 

2.5. Caracterizarea premiselor presupuse de o poziție filosofică în gnoseologie 

 

Metode şi procedee:prelegerea, explicația, conversația euristică, problematizarea, lectura, analiza de 

text filosofic. 

Material didactic: manualul, fișe de lucru 

Durata: o ora de curs. 

Desfăşurarea activităţii: 

Evenimentul didactic Conţinutul ştiinţific Strategia didactică Evaluare (instrumente 

şi indicatori) 

1.Introducere în 

activitate (organizarea 

activităţii, 

sensibilizare pentru 

temă, anunţarea 

obiectivelor) 

Omul are capacitatea de a 

cunoaște. Mai 

mult,umanitatea nu e 

conceput in absența 

demersului de a cunoaște 

lumea si sinele. Toate 

științele au drept scop 

ultim lărgirea granițelor 

cunoașterii umane. 

Filosofia, ce se dorește o 

viziune exhaustivă asupra 

lumii, a facut din teoria 

cunoașterii un domeniu 

Distribuim Fișa de 

lucru nr.1 si solicităm 

elevilor să completeze 

spațiile goale cu 

domenii ale filosofiei. 

Apoi  cerem elevilor 

să scrie in dreptul 

săgetilor la ce 

întrebari incearcă să 

răspundă gnoseologia. 

Verificăm 

răspunsurile pe care 

elevii le-au dat pe fișe 

și facem corecturile 

necesare. 
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de sine stătător al 

ei.Anunțăm tema lecției: 

Problema întemeierii 

cunoașterii. Mitul peșterii. 

 

2.Evocarea 

(actualizarea de 

cunoştinţe, deprinderi, 

atitudini, identificarea 

conceptelor cheie 

necesare în activitate) 

Reamintim elevilor că  

există două tipuri 

fundamentale de științe: 

formale si factuale, 

fiecare având propriile 

metode de a accede la 

cunoaștere: pe calea 

experienței sau 

preponderent pe cale 

rațională. 

Cerem elevilor să 

scrie pe o fișa toate 

cuvintele care le vin 

in minte când se 

gândesc la conceptul 

de cunoaștere. După 

ce le citesc, 

identificăm impreună 

conceptele cheie ale 

lecției: rațiune, 

experiența, adevăr, 

opinie. 

-Elevii citesc ceea ce 

au redactat pe fișă sau 

în caietul de notițe. Ei 

vor identifica 

minimum  3 concepte  

din paradigma 

cunoașterii. 

3.Realizarea sensului 

(prezentarea 

conţinutului, dirijarea 

învăţării) 

-Explicăm elevilor că  nu 

tot ceea ce rostim, 

exprimăm, asertăm 

reprezinta cunoaștere. 

Unele din spusele noastre 

reprezintă doar 

convingeri, opinii 

personale.De aceea facem 

distincția între cunoaștere 

și opinie: pentru ca o 

opinie sa fie considerată 

cunoaștere, trebuie să 

indeplinească 3 condiții: 

să fie adevarată, să fie 

întemeiată, să fim 

convinși de adevărul ei. -

Arătăm apoi ca soluțiile 

-Solicităm elevilor să 

explice cum se 

întemeiază 

cunostințele din 

științele formale, dar 

și din știintele naturii. 

-Intrebăm elevii cine a 

elaborat  în logică un 

principiu fundamental 

privind întemeierea 

cunoașterii si cerem 

enunțarea acestuia. 

-Solicităm elevilor să 

lectureze fragmentul 

din manual, din 

Platon, Mitul pesterii. 

-Elevii vor sesiza 

faptul ca științele 

formale își intemeiază 

cunoștințele pe 

demersuri raționale, 

iar celelalte pe 

experiență. 

 

-Elevii vor enunța 

principiul rațiunii 

suficiente al lui  

Leibniz. 
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filosofilor privind 

temeiurile cunoașterii au 

fost divergente: 

platonismul,empirismul, 

apriorismul,failibilismul 

și explicăm sintetic  

presupozițiile si  soluțiile 

acestora. 

Profesorul poate 

realiza, in sprijinul 

elevilor, o schiță a 

mitului, pt. a veni in 

sprijinul elevilor in ce 

privește situația de 

fapt descrisă de mit. 

-Profesorul va ține o 

scurta prelegere pt. a 

oferi explicații în 

acest sens. 

-Elevii  vor extrage 

ideile principale, apoi 

vor comenta textul, cu 

ajutorul Fișei de lucru 

nr. 2, care li se 

distribuie intre timp. 

4.Reflecţia (asigurarea 

retenţiei şi 

transferului, feed-

back, evaluarea ) 

 Distribuim elevilor 

Fisa feed-back si 

solicitam raspunsuri la 

intrebarile formulate. 

Raspunsurile elevilor  

vor indica gradul 

de,intelegere al 

cunostintelor predate.  

5.Extensia şi tema 

acasă 

-Solicităm elevilor să 

citească integral dialogul 

lui Platon, Republica 

Acasa, elevii vor avea 

de elaborat un eseu cu 

tema: Conceptia lui 

Platon asupra 

cunoasterii. 

 

6.Incheierea activităţii   Profesorul noteaza 

elevii in functie de 

raspunsurile date pe 

parcursul lectiei. 
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Fisa de lucru nr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrebari la care 

raspunde teoria 

cunoasterii 

 

Domeniile filosofiei 
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Fisa de lucru nr.2 

 

DREAPTA  ADEVARULUI 

-APLICAREA  ALEGORIEI PLATONICE LA UN EXEMPLU GEOMETRIC- 

 

|.........................................|......................................X........................................|......................................| 

A      D                                      C                                       E                                   B 

 

 

-AB- dreapta, in totalitate,exprima drumul de la necunoasterea cea mai adanca pana la cunoasterea suprema. 

 

-AC-  Lumea sensibila, pe care Platon  o subdivide in: 

-AD, reprezentarea numita de Platon doxa  (umbrele sau reflexiile); 

-DC, numita pistis (credinta) 

 

-CB- Lumea Inteligibila, care se subdivide in: 

-CE- lumea intelectului analitic  (dianoia) 

-EB- ratiunea, intelectul pur (nous) 

 

-AD- sirul de prizonieri legati, in starea pe care o descrie Platon initial, al caror „adevar” e reprezentat de 

umbrele de pe peretele din fundul pesterii=  doxa 

-DC- dezlegarea din lanturi, momentul in care cel eliberat cunoaste  „adevarul speologic” = pistis 

-CE- iesirea din pestera- inlocuirea credintei cu intelectul analitic = dianoia 

-EB- in aceasta ultima etapa, prizonierul va deveni filosof  daca va alege sa comunice celor din pestera 

advarul suprem sau va ramane om de stiinta, daca va alege doar sa contemple Ideile. 

 

 

 

 

Fisa feed-back 

1.Care sunt principalele preocupari din domeniul gnoseologiei? 

2.Care sunt criteriile ce disting convingerea de cunoastere? 

3. Cum ati exprima sintetic semnificatia mitului platonic al pesterii? 

4. La ce se refera, pe scurt, teoria platonica a reamintirii? 
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TERAPIA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ 

RANGA MARIANA 

PROFESOR LOGOPED, CJRAE BRAȘOV 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  

DATA:  

CLASA: GRUPA MARELOGOPED:  Ranga Mariana 

DISCIPLINA: Terapia tulburărilor de limbaj și comunicare 

TIPUL LECŢIEI: Corectiv –terapeutică 

TITLUL LECȚIEI: Emiterea sunetului ț 

DURATA ACTVITĂȚII: 45 de minute 

 

Competența  generală: Exersarea / perfecționarea modului corect de pronunție 

Competențe specifice :  

❖ Antrenarea auzului fonematic  

❖ Formarea și dezvoltarea auzului fonematic 

❖ Discriminarea în plan auditiv-fonetic  

❖ Dezvoltarea vocabularului 

 Clasa țintă : Grupa mare Prezentarea activității: 

✓ Exerciții de gimnastică fonoarticulatorie 

✓ Exercitii  si jocuri pentru antrenarea auzului fonematic 

✓ Jocuri pentru formarea și dezvoltarea pronunției corecte 

ETAPA DE TERAPIE LOGOPEDICA: Însușirea corecta a  sunetului ț și diferențierea lui de s 

TIPUL ACTIVITATII: Activitate corectiv- terapeutică, de formare de priceperi și deprinderi. 

▪ OBIECTIV GENERAL: Exersarea – perfecționarea vorbirii  

 

▪ OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 

o Antrenarea auzului fonematic 

o Formarea și dezvoltarea  deprinderilor de pronunție corectă 

o Diferențierea auditiv-fonetică  
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o Dezvoltarea vocabularului. 

 

▪ OBIECTIVE OPERATIONALE:  

1. COGNITIVE: 

                      O1- să cunoasca modul de pronunție al sunetului ț; 

                      O2- să identifice prezența sunetului  in cuvânt; 

                      O3- să pronunțe corect acest sunet; 

                       O4- să diferențieze sunetul ț de s; 

                       O5- să  folosească în cuvinte  sunetul ț. 

 

                 2.PSIHOMOTORII: 

O6- să execute exerciții pentru dezvoltarea motricității aparatului fonoarticulator 

O7- să manevreze materialele puse la dispozitie 

2. AFECTIVE : 

                O8- se vor implica cu plăcere în activitate; 

                O9- vor fi receptivi și responsabili la activitățile impuse; 

                O10- vor prezenta o atitudine pozitivă față de sarcinile corectiv specifice. 

 

STRATEGI DIDACTICE: 

RESURSE PROCEDURALE: 

o Jocul didactic, 

o Exercițiul, 

o Demonstrația, 

o Conversația, 

o Explicația, 

o Problematizarea, 
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o Comparația sonoră. 

 

RESURSE MATERIALE: 

o Oglinda logopedica, 

o Imagini, 

o Fișe de lucru, 

o Calculatorul, 

o Jocuri didactice. 

SRATEGI DE EVALUARE: 

o Observatia sistematică , 

o Aprecieri  verbale, 

o Evaluare orală. 

FORMA DE ORGANIZARE : grupa  

BIBLIOGRAFIE: Carolina Bodea Hategan –Logopedia  Terapia tulburarilor de limbaj. Structuri 

deschise, 2016 , editura Trei 

Ungureanu ,D. Compediu logopedic  scolar,1998, editura Eurostampa 

Albu C, Psihomotricitatea ,2006, editura Institutul European. 

www.worldwall.com 
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DESFAȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Nr. 

crt.  

MOMENTELE 

ACTIVITĂȚII 

ACTIVITATEA 

LOGOPEDULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

OB. METODE SI 

PROCEDEE 

MIJLOACE EVALUARE 

1. PREGĂTIREA 

ACTIVITAȚII 

Pregateste materialul  

didactic și îndeamna elevii 

să se  așeze. 

Se așeaza și se pregătesc 

pentru activitate. 

 Observația   

2. TERAPIA CU 

CARACTER 

GENERAL  SI 

SPECIFIC 

Logopedul  va iniția 

realizarea unor exerciții 

pentru dezvoltarea 

motricitații aparatului 

fonoarticulator . 

- Copilul întinde  buzele 

imitând zâmbetul. 

-Copilul imită sunetul 

șarpelui. 

-Copillul imită sunetul t. 

- Copilul imită sunetele ts. 

-Copilul lovește cu putere 

limba de dinți producând 

Copilul realizează 

sarcina 

O6 

 

 

 

O8 

 

 

 

 

O9 

 

 

O10 

Conversația  

 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

Demonstrația 

 Interesul 

manifestat 

pentru  

exercițiile 

propuse 
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sunetul ț.  

3. REACTUALIZAREA 

CUNOȘTINȚELOR 

ASIMILATE 

ANTERIOR 

Logopedul provoacă elevii 

să își amintească cum se 

pronunță sunetul ț . 

Copilul  răspunde  la 

intrebare  

O5 Conversația  

Problematizarea  

 Răspunsurile 

corecte  

4. DIRIJAREA 

ACTIVITĂȚII 

TERAPEUTICE 

Prima activitate : 

Pronunțarea de logatomi ce 

conțin acest sunet.  

(Anexa 1) 

 

A  doua  activitate: 

Jocul ,, Găsește în ce cuvânt 

se aude sunetul Ț sau 

S,,(Anexa 2) 

 

 

A treia activitate: 

 

Logopedul prezinta copiilor 

fisa de cuvinte cu s și ț. 

Sarcina lor este de a alege 

cuvântul correct. .(Anexa3) 

Copilul  execută sarcina  

 

 

 

 

 

Copilul rezolvă fișa de 

lucru 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

O7 

 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe de lucru 

 

 

 

 

 

Răspunsurile 

corecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspunsurile 

corecte 
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ANEXA 1 

 

 

A patra activitate : 

Logopedul  va propune 

copiilor jocul  de tip 

worldwall pentru 

identificarea sunetului în 

cuvânt.(Anexa4) 

 

 

 

 

 

 

O2 

O7 

Explicația  

 

 

 

 

 

Jocul didactic 

Fișe de lucru 

 

 

 

 

 

Calculatorul 

Răspunsurile 

corecte 

 

 

 

 

Răspunsurile 

corecte 

 

5. CONSOLIDAREA 

ACIVITĂȚII 

Logopedul prezintă copiilor 

un alt joc worldwall în care 

elevii trebuie să găsească ce 

cuvinte conțin sunetul 

ț.(Anexa5) 

Copilul  realizează 

sarcina 

O1 

O2 

O5 

04 

07 

Conversația  

 

Jocul didactic 

Explicația  

Calculatorul Răspunsurile 

corecte 

 

6.  EVALUAREA  

ACTIVITĂȚII 

Logopedul apreciază 

activitatea desfășurată,  

evidențiază punctele tari ale 

elevilor  face recomandări 

pentru următoarea activitate. 

Oferă recompense. 

Ascultă indicațiille și se 

autoevaluează 

 Conversația   Reacția la 

recompensă. 
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LOGATOMI 

 

ȚA        AȚA         AȚ 

ȚE         EȚE        EȚ 

ȚI          IȚI           IȚ 

ȚO         OȚO       OȚ 

ȚU         UȚU       UȚ 

ANEXA 2 

GĂSEȘTE CE CUVINTE CONȚIN SUNETUL Ț   
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ANEXA 4 

https://wordwall.net/ro/resource/1992347 

ANEXA 5 

https://wordwall.net/ro/resource/1022991 

https://wordwall.net/ro/resource/1992347
https://wordwall.net/ro/resource/1022991
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PROIECT DIDACTIC 

Raluca Agapie 

Liceul Pedagogic Matei Basarab- Slobozia 

 

Didactica infuzării - Stirea 

       

Titlu activitate: Textul nonliterar/nonficțional. Textul jurnalistic.  

Concepte cheie din domeniul educației media: Mesaj media, știrea 

Concepte cheie din domeniul disciplinei: Textul nonliterar, textul jurnalistic. 

Relevant pentru domeniul din educația media: Mass media, știrea. 

Clasa a IX-a: (Unitatea tematică: Confruntări etice și civice 

Competențe specifice:  

1.1. Utilizarea adecvată a achizițiilor lingvistice în receptarea diverselor texte; 

 2.1. Aplicarea unor tehnici vizând textele literare și nonliterare.  

Valori și atitudini: Simularea gândirii autonome, reflexive și critice în raport cu diversele 

mesaje receptate) 

 

Motivația (de ce?) 

Lecția este importantă deoarece urmărește dezvoltarea abilităților de înțelegere a conținutului 

informațional jurnalistic și dezvoltă abilitățile de a identifica și recunloaște elementele unei 

știri corecte și complete și de a formula propriile opinii asupra veridicității mesajului. 

Rezultate ale învățării: După această secvență, participanții vor putea să: 

• să recunoască un text jurnalistic; 

• să selecteze informația centrală dintr-un text jurnalistic; 

• să deosebească știrea de celelalte specii de presă scrisă; 

• să scrie o știre. 

Tema (ce?) 

Mesajul media – Știrea 

Descriere (cum?) 

Evocare: Punerea in context 

Profesorul le va arăta elevilor un ziar și un volum de proză, solicitându-le să explice 
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dacă există diferențe între tipurile de texte conținute de acestea. 

Elevii vor observa că ziarul conține texte nonficționale, spre deosebire de volum care 

conține texte ficționale. De asemenea, vor argumenta prin enumerarea caracteristicilor 

celor două tipuri de texte. (5') 

Momentul pregătitor pentru lecția nouă 

Profesorul propune elevilor să-și imagineze că un coleg de clasă nu citește ziare și le 

cere să găsească trei argumente prin care l-ar putea convinge să-și schimbe opțiunea. 

Elevii vor găsi ca argument major necesitatea de a fi informați. (5') 

CONSTITUIREA SENSULUI (30') 

Anunțarea subiectului lecției noi  

Profesorul scrie pe tablă titlul lecției și anunță obiectivele propuse. 

Activități de învățare 

Profesorul împarte elevilor o fișă ce conține o știre, propunându-le următoarele sarcini 

(activitate individuală cu raportare frontală): 

Ce putem constata după o atentă observație asupra textului?: 

• un titlu de rubrică: Lifestyle/Travel; 

• un titlu de articol: Mormântul regelui care a pus bazele civilizației MAYA, descoperit 

în Guatemala; 

• o imagine: sursa foto Intact Imagis; 

• șase paragrafe scurte, formate din unul sau două enunțuri; 

• numele autorului articolului: Mihaela Popescu. (5') 

Ce am înțeles după prima lectură a textului? 

Textul citat este unul informativ, jurnalistic, care prezintă o descoperire arheologică 

interesentă pentru specialiști, dar și pentru publicul larg.  

Care este ideea centrală? 

În luna Iunie au fost descoperite numeroase artefacte în cel mai vechi mormânt regal 

maya. 

Le solicită, apoi, să extragă cuvinte din două câmpuri semantice: istorie/ arheologie și 

toponime. Arheologie și istorie: mormânt, rege, arheologi, artefacte, piramide, ruine. 

Toponime: Guatemala, Mexic, Honduras.  

Profesorul le cere elevilor să rescrie enunțuri în care se insistă asupra importanței 

acestei descoperiri.(Titlu, alte structuri din text). 

Analiza câmpurilor lexicale și a mărcilor insistenței facilitează formularea unor 
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concluzii referitoare la intenția autorului de a sesnibiliza cititorul și de a sublinia 

importanța acestei descoperiri. (10') 

În continuare, elevii vor răspunde la întrebările expuse de către profesor, pe tablă, sub 

forma unui tabel.  

Cine? “o echipă de arheologi” 

Ce? „au descoperit mormântul regelui K'utz Chman” 

Când? „în iunie 2012” 

Unde? „în Guatemala” 

Cum? „analiza cu carbon a artefactelor” 

De ce? „istoricii cred că regele K'utz Chman a fost primul 

lider care a introdus în societate elementele care 

urmau să definească civilizația maya” 

                  Profesorul clarifica ce reprezinta stirea si cum se diferentiaza de alte tipuri de texte 

jurnalistice, valorificând cunoștintele pe care le au.  

Ştirea este specia jurnalistică ce presupune informarea publicului despre evenimente recente 

şi de interes general.  

Ştirea înseamnă informaţie pură. Fără aceasta, niciun ziar nu ar putea avea pretenţia să 

existe. Elementul central al unei ştiri îl reprezintă faptele (“ce s-a întâmplat”), nu opiniile. 

ABC-ul. Ştirea este răspunsul la câteva întrebări: cine? (a făcut), ce? (a făcut), când? 

(a făcut), unde? (a făcut), de ce? (a făcut) şi cum? (a făcut). Fără aceste răspunsuri, nu 

putem vorbi de o ştire completă. 

Profesorul solicită elevilor să se organizeze pe grupe.  

Fiecare grupă va alege una dintre imaginile propuse de către profesor și cele patru 

cuvinte aferente, elevii trebuind să realizeze o știre, pornind de la imaginea și 

cuvintele primite. 
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Elevii rezolvă sacinile primite, interrelaționând în cadrul grupului. 

Profesorul urmărește și monitorizează grupurile, intervine(dacă este nevoie) și îi ajută 

pe elevi să lucreze mai eficient în grup. 

• Feed-back 

Produsele elevilor sunt expuse, iar raportorul fiecărei grupe prezintă rezolvarea 

sarcinii, așezându-se pe scaunul autorului. 

Știrea va trebui expusă pe o coală tip flip-chat, însoțită de imagine și titlu sugestiv. 

Profesorul și colegii fac aprecieri. 

• Reflecție asupra activității (10') 

Profesorul expune cu ajutorul unei prezentări PowerPoint informații referitoare la 

structura textului jurnalistic. 

Introducerea- servește la prezentarea subiectului propus cititorului. (o descoperire 

arheologică menită să lămurească multe enigme ale civilizației maya). Este formată dintr-

un singur paragraf care cuprinde o singură frază, oferind informații despre subiect, dar și 

despre sursa de informare. 

Cuprinsul textului- permite separarerea faptelor, a argumentelor și a evenimentelor. 

(este format din cinci paragrafe și oferă informații despre numele regelui, importanța sa 

pentru istorie, zona în care s-a făcut descoperirea arheologică, semnificațiile acesteia.) 

Concluzia- reprezintă ultima impresie cu care cititorul trebuie să rămână după citirea 

textului. 

• Tema pentru acasă. 

Realizează o știre din domeniul cultural-artistic. 

„Mormântul unui fost rege, despre care se crede că a fost acela care a pus bazele 

civilizației maya, în urmă cu peste 2.000 de ani, a fost descoperit de o echipă de arheologi, 

în Guatemala, informează Reuters.  

Arheologii au descoperit mormântul regelui K’utz Chman, un preot despre care se 

crede că a domnit în jurul anului 700 î.e.n., la Tak’alik Ab’aj, în regiunea Retalhuleu din 

vestul Guatemalei. 

            Decorat cu multe bijuterii din jad și alte artefacte, acest sit este cel mai vechi mormânt 

regal maya descoperit până în prezent. 

           „El era șeful cel mare”, spune arheologul Miguel Orrego. „Conducătorul care a 

construit podurile peste golurile ce separau civilizațiile olmecă și maya și a inițiat tranziția 
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lentă către domnia maya”, a adăugat el. 

                  Istoricii cred că regele K’utz Chman a fost primul lider care a introdus în societate 

elementele care urmau să definească civilizația maya: clădirea de piramide în locul 

structurilor pătrate și realizarea de sculpturi în basorelief reprezentându-i pe membrii 

familiilor regale. 

Guatemala este împânzită de ruine datând de pe vremea străvechii civilizații maya, care a 

cunoscut perioada de maximă înflorire între anii 250 e.n. și 800 e.n., într-un teritoriu cuprins 

între actualele state Honduras și Mexic. 

                Imperiul olmec a început să se prăbușească în jurul anului 400 e.n., în timp ce 

populația maya creștea ca număr și a început să controleze rutele comerciale. 

În interiorul mormântului, arheologii au descoperit bijuterii din jad, inclusiv un colier cu un 

pandantiv sculptat în forma unui cap de vultur, un element ce simbolizează puterea și înaltul 

statut social, ce era purtat doar de bătrânii respectați din familiile nobiliare. 

Arheologii au descoperit mormântul în luna iunie, însă experții au avut nevoie de câteva luni 

pentru a se asigura că era vorba într-adevăr de mormântul regelui K’utz Chman. Deși nu au 

fost descoperite rămășițe umane, analiza cu carbon a artefactelor sugerează faptul că regele a 

fost înmormântat între anii 770 î.en. și 510 î.e.n 

(Mihaela Popescu, „Mormântul regelui care a pus bazele civilizației maya, descoperit în 

Guatemala”, în Income Magazine, nr.25/25 Octombrie 2012, în rubrica Lifestyle/ Travel) 
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PROIECT DIDACTIC 

 

                                                                                               Năvloiu Rodica 

                                                                                                                                                 Școala Gimnazială Leonardo Da Vinci 

  

Aria Curriculară: Consiliere și orientare 

Disciplina: Dezvoltare personală 

Unitatea tematică: Muncim, învățăm, ne jucăm / Secretele corpului omenesc  

Subiectul lecţiei: Să ne hrănim sănătos!  

Tipul lecţiei: Predare de noi cunoștințe 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

✓ Manifestarea interesului pentru autocunoaștere și a atitudinii pozitive față de sine și de ceilalți.. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

       La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

O1 –să sorteze alimentele după criteriul dat; 

O2 -să identifice și să numească alimentele sănătoase pentru organism; 

O3-să diferențieze alimentele sănătoase de cele nesănatoase; 
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Strategii didactice: 

 

Metode şi procedee: conversaţia, observația, demonstrația, explicaţia, exerciţiul. 

Mijloace de învăţământ:  prezentare Piramida alimentelor, caiet de lucru,jetoane, lipici, foarfeca, tableta, aplicația Zoom,aplicația Wordwall. 

Forme de organizare: activitate frontală, individuală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

▪ Programa şcolară pentru clasa I – MEC 2013; 

Resurse temporale: 30 minute 

Resurse umane: 25 elevi 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

N

r. 

cr

t. 

Secvenţele 

pedagogice 

O

b. 

O

p. 

Conţinuturi 

 

 

Strategii 

didactice 

Evaluare  

1. MOMENT 

ORGANIZATOR

IC 

   Se accesează platforma Zoom; 

  Se verifică functionalitatea 

dispozitivelor copiilor si numărul de 

copii conectați pe platformă. 

 

 

Conversaţia  

Explicația  

 

Frontală  

2. CAPTAREA 

ATENŢIEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Se prezinta videoclipul”Garda 

alimentelor” pe You Tube 

 si se directionează observația și discuția 

împreună cu elevii. 

AICI 

Se prezintă Piramida alimentelor(anexa 

1) 

 

 

 

 

Conversația 

Observaţia 

Explicația 

Individuală 

 

 

3. 

 

ANUNŢAREA 

TEMEI ŞI  A 

OBIECTIVELOR 

 

 

 

 

     Se anunță tema pentru ora de 

dezvoltare personală : Să mâncăm 

sănătos! 

Conversaţia 

 

Observare 

sistematică 

 

 

 

4. 

 

 

 

DIRIJAREA 

ÎNVĂŢĂRII 

 

 

 

 

 

O

1 

     Se comunică elevilor că astăzi vor 

sorta alimentele in functie de cât de 

importante sunt pentru organismul lor. 

 

 

    Pe baza planșei din caietul de lucru și 

Conversația 

 

Explicația 

 

Frontală, 

orală 

 

Individuală  

https://youtu.be/Cg0zbrYKRjY
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Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O

2 

 

O

3 

a ghicitorilor,elevii vor lipi jetoanele cu 

alimente ținând cont de localizarea 

acestora în piramida alimentelor.(anexa 

2) 

 

Vor stabili un set de reguli de igiena ce 

trebuie respectate inainte si in timpul 

mesei. 

 

 

 

5. 

 

OBŢINEREA 

PERFORMANŢE

I 

 

 

O

1 

O

2 

O

3 

Elevii vor participa la un joc în aplicația 

Wordwall.Aceștia trebuie să raspundă 

corect la întrebările jocului pentru 

obținerea punctajului maxim. 

AICI 

Conversația 

 

Explicația  

 

Exercițiul 

 

 

Individuală

, formativă 

6. ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂŢII 

  Elevii vor primi aprecieri verbale. 

  

 Conversația Frontală  

 

  

  

https://wordwall.net/resource/6432922
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Paula Iordan 

LPS „N.Rotaru” Constanța 

ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate 

DISCIPLINA: Istorie 

UNITATEA ŞCOLARĂ:  Liceul cu Program Sportiv „N.Rotaru” Constanța 

PROFESOR:  Iordan Paula 

DATA: 28 mai 2020 

CLASA: a VIII-a 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: România după Al Doilea Război Mondial 

TITLUL LECŢIEI: Regimul naţionalist-comunist al lui Nicolae Ceauşescu 

TIPUL LECŢIEI: Însușire de noi cunoștințe 

COMPETENŢE GENERALE:  Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate; 

folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă. 

COMPETENŢE SPECIFICE:  

3.8. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe 

baza surselor istorice 

4.2. Utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare pentru obţinerea surselor necesare formulării 

unui punct de vedere 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

O1.  Să identifice cele două perioade ale guvernării ceauşiste 

O2. Să prezinte măsurile din cadrul politicii interne și externe impuse în perioada 1965-1971. 

O3. Să analizeze politica internă și externă a regimului lui Nicolae Ceauşescu în perioada 1971-1989 

O4. Să identifice  măsurile din cadrul economiei  impuse în perioada 1971-1989 

O5. Să enumere forme de protest faţă de regimul lui Nicolae Ceauşescu: greve şi dizidenţi. 

O6. Să formuleze opinii despre regimul naționalist comunist 

STRATEGIA DIDACTICĂ:  

 METODE DIDACTICE: conversaţia, expunerea, învăţarea prin descoperire, descrierea, 

comparaţia, metoda pălăriilor gânditoare 

 MIJLOACE DIDACTICE: imagini, texte-suport, harta, manualul, flip-chart, 

videoproiectorul, obiecte, film didactic ANF,expoziție Muzeul  de Istorie și Arheologie Constanța, 

pălării colorate   
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FORME DE ORGANIZARE: Activitate frontală,individuală, pe grupe. 

 FORMA DE EVALUARE: Continuă- prin întrebări frontale şi analiza răspunsurilor; Finală- prin observaţia activităţii elevilor la oră. 

TIMPUL:  50 min. 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Sala de curs 

BIBLIOGRAFIE: 

• Dumitrescu Nicoleta, Trandafir Mădălina, Istorie. Sinteze şi teste, Ed. Media Master, Bucureşti,  

• Lazăr Liviu, Lupu Viorel, Istoria românilor. Manual pentru clasa a VIII-a, Ed. Teora, Bucureşti. 

• Pop Ioan- Aurel, Istoria românilor, colecţia „Biblioteca Populară”, Ed. Litera, Bucureşti, 2010. 

• Teodorescu Bogdan, Istoria românilor, Ed. Corint, Bucureşti, 2003. 

Desfăşurarea lecţiei 

Momentele 

lecţiei 

Cp.  Activitate profesor Activitate elevi Strategia didactică Evaluar

e  

Metode  Mijloace  Forme de 

organizar

e 

 

Moment 

organizator

ic  

2 min 

 Se asigură că sunt îndeplinite 

condiţiile optime pentru desfăşurarea 

lecţiei. Notează absenţele în catalog. 

Se pregătesc pentru oră. 

Elevul de servici comunică 

lista cu absenţii.  

    

Pregătirea 

pentru 

tema nouă 

 Pe baza informațiilor de la părinți, 

rude și din vizionarea unor filme 

profesorul realizează o imagine a 

Elevii prezintă câteva idei 

despre N.Ceaușescu și viața 

cotidiană din perioada 

Conversaţia  

 

 

expoziția 

cu obiecte 

de la 

Frontală  

 

Individua
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5 min perioadei în care România a fost 

condusă de N.Ceaușescu 

conducerii sale  MINAC lă 

Anunțarea 

titlui lecției 

și a 

obiective-

lor acesteia 

2 min 

 Scrie titlul noii lecţii la tablă: 

„Regimul naţional-comunist al lui 

Nicolae Ceauşescu”. Anunţă 

obiectivele noii lecţii. 

Notează în caiete, apoi 

ascultă cu atenţie. 

 Tabla 

Creta 

Frontală   

Transmiter

ea 

cunoştinţelo

r 35 min 

O1 

 

O 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

Împarte elevii în patru grupe și fiecare 

grupă va avea câte o sarcină de lucru: 

Numeşte un elev pentru a citi textul 

din fişa de lucru nr. 1 - măsurile din 

cadrul politicii interne și externe 

impuse în perioada 1965-1971 

Prezintă un film cu discursul rostit de 

N.Ceausescu din 1968 

Alege un elev din grupa 1 care să 

stabilească corespondența de termeni 

Numeşte un elev pentru a citi textul 

din fişa de lucru nr. 2- să analizeze 

politica internă și externă a regimului 

lui Nicolae Ceauşescu în perioada 

1971-1989 

Fiecare grupă își alege fișa 

de lucru  

Elevul numit citeşte textul, 

ceilalţi urmăresc cu atenţie, 

apoi răspund la întrebarea 

profesorului.  

Vizionează filmul 

 

Elevul stabilește 

corespondența de termeni 

specifică perioadei 

Elevul numit citeşte textul, 

ceilalţi urmăresc cu atenţie, 

apoi răspunde la sarcina de 

lucru 

Explicația  

 

Învăţarea 

prin 

descoperire 

Expunerea 

 

 

Metoda 

păianjen 

 

 

 

 

Învăţarea 

Fișa nr.1 

Film 

didactic 

Videoproi

ector 

Schema la 

tablă 

imagini 

flipchart    

 

Fișa nr.2 

 

 

 

Film 

Frontală 

 

Pe grupe 

 

 

Individua

lă 

Frontală  

 

 

 

Frontală  

Pe grupe 

 

 

 

 

Aprecier

i verbale 

 

 

 

 

 

 

Chestio 

nar 

 

 

Aprecier
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O4 

 

 

O5 

 

 

 

O6 

- film despre instaurarea lui 

N.Ceaușescu în funcția de președinte 

al R.S.R.  

Alege un elev din grupa 2 care să 

stabilească corespondența de termeni 

Numeşte un elev pentru a citi textul 

din fişa de lucru nr. 3- să identifice 

care au fost măsurile din cadrul 

economiei  impuse în perioada 1971-

1989 

- film despre perioada 1971-1980 

Alege un elev din grupa 3 care să 

stabilească corespondența de termeni 

Numeşte un elev pentru a citi textul 

din fişa de lucru nr. 4. Cere elevilor să 

enumere forme de protest faţă de 

regimul lui Nicolae Ceauşescu: greve 

şi dizidenţi. 

Alege un elev din grupa 4 care să 

stabilească corespondența de termeni 

Fiecare grupă are un cartonaș cu o 

imagine reprezentativă 

Vizionează filmul 

 

 

Elevul stabilește 

corespondența de termeni 

specifică perioadei 

Elevul numit citeşte textul, 

ceilalţi urmăresc cu atenţie, 

apoi răspund la sarcina de 

lucru 

Vizionează filmul 

Elevul stabilește 

corespondența de termeni 

specifici perioadei 

grupa nr.4 prezintă sarcina 

de lucru 

 

Elevul stabilește 

corespondența de termeni 

specifici perioadei 

Fiecare grupă va lipi 

cartonașul corespunzător, 

prin 

descoperire 

 

 

Fișa nr.3 

Expunerea 

 

 

Demonstraț

ia  

Expunerea  

Enumerare

a 

 

Metoda 

păianjen 

Expunerea  

 

 

 

didactic 

ANF 

 

 

 

 

 

Film 

didactic 

 

Fișa nr.4 

 

flipchart    

chestionar 

 

imagini   

Frontală 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

i verbale 

 

Chestio 

nar 

 

 

 

Aprecier

i verbale 
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alcătuindu-se imaginea de 

ansambu a regimului 

naționalist comunist 

Fixarea 

cunoştinţe-

lor 

5 min  

 Aplicarea metodei Pălăriile 

gânditoare 

Pălăria albă. Sarcina de lucru: 

Prezentați în mod obiectiv, bazându-

vă pe fapte concrete, epoca lui 

Nicolae Ceaușescu. Cum a fost în 

perioda destinderii și cum a fost în 

timpul socialismului dinastic? 

Pălăria galbenă. Sarcina de lucru: 

Identificați și  prezentați aspecte 

pozitive ale epocii lui N.C. 

Pălăria neagră. Sarcina de lucru: 

Prezentați aspectele negative ale 

epocii lui Nicolae Ceaușescu. De ce 

credeți că nu a procedat altfel? 

Pălăria roșie. Sarcina de lucru: 

Prezentați ce sentimente credeți că 

nutreau oamenii față de regimul lui N. 

Ceaușescu.  

Elevii rezolvă sarcinile de 

lucru 

Răspuns- se prezintă 

perioada regimului 

național-comunist 

 

 

 

Răspuns:Se prezintă 

avantajele epocii lui 

Nicolae Ceaușescu 

 

Răspuns: Se prezintă 

dezavantajele epocii lui 

Nicolae Ceaușescu 

 

Răspuns:Se prezintă 

sentimentele față de această 

epocă.  

Metoda 

pălăriilor 

gânditoare 

 

Pălării 

colorate 

Frontală 

Individua

lă  

Pe grupe 

Notarea 

elevilor 
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Pălăria verde. Sarcina de lucru: 

Propuneți alternative la modul de 

guvernare a lui Nicolae Ceaușescu. 

Pălăria albastră. Sarcina de lucru:  

Care este concluzia care se desprinde 

din toate prezentările? Putem să 

rezumăm?  

Răspuns:Se prezintă 

alternativele politicii sale 

care puteau să mențină 

regimul 

Răspuns: Se prezintă 

punctele tari și punctele 

slabe ale regimului  

Tema 

pentru 

acasă 

1 min 

 Realizaţi o scurtă anchetă istorică 

despre ultimii ani ai regimului 

Ceauşescu! Puteţi afla informaţii de la 

părinţii şi bunicii voştri.  

Notează tema în caiete.    Frontal   
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„Românaşi şi româncuţe” 

-proiect de activitate - 

Simion Mihaela Nicoleta  

Gradinita nr.246 , Strada Fabricii , nr.20 , sector 6 , Bucuresti 

 

Nivelul: I – Grupa mijlocie  „D” 

Tema săptămânii: „Sunt român, român voinic !” 

Tema activităţii: „Românaşi şi româncuţe ” 

Tipul activităţii: Mixtă (Consolidarea si evaluarea cunoştinţelor ) 

Categoria de activitate :DOS(Educaţie  pentru societate) 

Forma de realizare: Joc didactic 

Forma de organizare: Frontală, pe grupuri mici, individuală 

Durata: 25min.  

Scopul activităţii: 

- consolidarea  cunoştinţelor despre ţara noastră (zi naţională , elemente specifice : steag, imn,  

port , limbă etc ), precum şi cultivarea sentimentelor de dragoste şi respect faţă de ţară ,  

         - dezvoltarea operaţiilor gândirii (comparaţia, analiza, sinteza, generalizarea ); 

          Obiective operaţionale: 

Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili: 

- să recunoască  însemnele ţării (steag , hartă, stemă, port ); 

- să denumească  însemnele ţării(steag , hartă, stemă, port )  

- să redea semnificaţia însemnelor ţării (simboluri ); 

-  să reproducă poezii şi cântece însoţite de mişcările sugerate de text  legate de Ziua 

Naţională a României; 

- Să continue enunţurile începute ; 

– Să exprime atitudini pozitive faţă de ţară şi popor . 
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Reguli de joc: Copiii respectă cerinţele transmise de cadrul didactic privind  recunoaşterea si  

denumirea  însemnelor ţării ,   reproducerea unor cântece şi poezii specifice Zilei 

Naţionale a României. 

Elemente de joc: mişcarea sugerată de versurile ritmate, mânuirea materialului, surpriza, 

aplauzele, versuri mobilizatoare, recompense. 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee: conversaţia, observaţia , explicaţia , exerciţiul , problematizarea ,jocul . 

Material didacic: :  tabla magnetică, jetoane magnetice ( steag, hartă,  costum popular ) , trăistuţă , 

harta României, laptop , CD cântece , recompense  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material bibliografic:  

1. *** Curriculum pentru învăţământul preşcolar, M.E.C.T., Ed. D.P.H., Bucureşti, 2008. 

2. PREDA VIORICA, Ghid pentru proiecte tematice, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005. 

3. Revista  Învatamantul preşcolar  nr.3-4/2015, Bucureşti 2015. 
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ETAPELE 

ACTIVITĂ 

ŢII 

CONŢINUTUL 

ŞTIINŢIFIC 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

Metode şi 

procedee 

 

Mijloace 

didactice 

 

Forme de 

organizare 
Evaluare 

 

   1.Moment      

organizatoric 

 

 

Se vor asigura 

condiţiile optime 

pentru 

desfăşurarea 

activităţii  

-aerisirea sălii de 

grupă; 

- pregătirea 

materialelor 

didactice  ce se 

vor 

 utiliza ; 

-asezarea 

adecvată a 

mobilierului; 

 

 

Observaţia 

Conversaţia 

 

 

 

 
frontală 

Evaluare 

orală 

  

2.Captarea   

   atenţiei 

 

 

 În acest moment 

al activităţii 

preşcolarii vor 

intra cântând 

“Sunt român, 

român voinic “ şi 

vor descoperi că 

în sala de grupă , 

pe lângă decorul 

specific 

evenimentului , 

se află şi o 

“traistuţă  

populară “  , 

devenind curioşi 

sa afle ce se 

ascunde in ea 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

traistuţa 

CD- cântec 
frontală  

  3.Anunţa 

rea    

 temei şi a     

obiectivelor    

 activităţii 

Se prezintă tema  

jocului „ 

Românaşi şi 

Româncuţe!” şi 

faptul                                                                     

că  în cadrul  

activităţii de   

astăzi copiii  vor 

încerca să 

    Explica 

ţia 
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recunoască , să 

denumească şi să 

arate prin 

cunoştinţele 

dobândite cât de 

mult işi  cunosc 

şi iubesc ţara. 

4.Desfăşurarea  

activităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Asigurarea     

  retenţiei şi a  

transferului 

 

 

Cadrul didactic  

a)explică 

regulile  

jocului . 

Cadrul didactic 

anunta titlul 

jocului 

“Romanâşi si 

româncuţe “ în 

care copiii vor   

recunoaşte 

însemnele ţării şi  

le vor aşeza pe 

harta României 

.Pentru fiecare 

răspuns corect 

vor fi răsplatiţi 

cu buline vesele . 

 

b)Demonstrarea 

jocului de către 

cadrul didac 

tic : 

Cadrul didactic 

extrage din 

trăistuţă  căteva 

jetoane şi le 

asază pe “harta 

României  “ pe 

cele 

corespunzătoare . 

 

c) Executarea 

jocului de 

probă  

Jocul se execută 

de unul , doi 

copii . 

 

 

  Varianta I 

Un copil numit 

de cadrul 

 

 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

parţială 

 

Demonstraţia 

Explicaţia 

 

 

Exerci- 

ţiul; 

 

 

 

Exerciţiul; 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Jetoane, 

Trăistuţă  

Harta României 

 

 

      

 

jetoane 

 

 

 

Tablă magnetică 

Jetoanesimboluri 

Harta României 

traistu 

 

 

 

Laptop 

CD - cântece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individuala 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvarea 

sarcinilor      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvarea 

sarcinilor      
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6.Evaluarea 

Performantei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Incheie 

rea activi- 

tatii  

didactic va 

denumi jetoanele 

şi le va aşeza pe 

“harta 

României“ pe 

cele 

corespunzatoare . 

 

 

 

 

Varianta II 

Copiii vor 

recunoaşte şi 

denumi cântece 

specifice  

închinate Zilei 

Nationale a 

României, 

cântece 

populare(suport 

audio ) , vor 

recita poezii şi 

vor cânta cântece 

dedicate Zilei 

Naţionale a 

României . 

. 

 

 

 

Varianta III 

Preşcolarii vor 

continua 

propoziţiile 

propuse de 

cadrul didactic: 

“Ţara noastră se 

numeşte 

……(România 

).” 

“Noi suntem 

…...(români ).” 

“Noi vorbim 

limba 

….(româna). 

“Sărbătorim Ziua 

Naţională a 

României pe 

…..(1 Decembrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recompense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontala/ 

individuala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspund 

intrebarilor 

adresate 
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).” 

“ Culorile 

steagului  nostru 

sunt …{roşu, 

galben si 

albastru) .” 

“Imnul ţării 

noastre se 

numeşte 

…(Deşteaptă-te 

române ). 

“Voi sunteţi 

imbrăcaţi în 

…(costum 

popular ).” 

 

 

 

 

 

În încheierea 

activitătii, copiii 

vor fi  apreciaţi  

şi recompensaţi 

pentru  modul în 

care au răspuns 

sarcinilor 

propuse . 

Copiii vor ieşi 

din sala de grupă 

pe versurile 

ritmate ale 

cântecului 

popular “Drag 

mi-e jocul 

românesc “. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Școala Gimnazială Dumbrăvița, Timiș                                                                                                                                                                             

Prof. Înv. Primar  Vasiu  Sanda 

                                                                                                                                                                                     

  

 ARIA CURRICULARĂ  : Om si societate 

 DISCIPLINA :Educație  civică 

UNITATEA TEMATICĂ: Raporturile noastre cu ceilalți oameni 

 SUBIECTUL LECŢIEI   : Altruism și egoism 

 TIPUL LECŢIEI   :  Mixtă 

  

 COMPETENȚE  SPECIFICE: 

1.3. Explorarea unor norme morale care reglementează relațiile cu ceilalți oameni; 

2.1. Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni;   

2.2. Recunoașterea unor comportamente moral-civice din viața cotidiană; 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 

 O1- să deosebească comportamentele pozitive de cele negative ; 

 O2 - să recunoască altruismul și egoismul în situațiile prezentate; 

 O3- să  ofere exemple de situații ce ilustreaza altruismul și egoismul unor personaje din literatură, 

din filme sau documentare; 

 O4 -  să- și dezvolte simțul civic, practicând comportamente adecvate, precum credința, bunătatea, 

respectul și altruismul, în viața de zi cu  zi ; 

 O5 -  să participe cu interes la activitate. 

  

 

RESURSE: 

 

a) METODE ŞI PROCEDEE: observaţia, conversaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, 

problematizarea ; 

 

       b)MIJLOACE  DIDACTICE: prezentare pdf, scurt filmuleț( canal youtube) dispozitive 

electronice, manual digital, caiete. 

 

c)FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală. 

d). RESURSE: 

• Umane – 26 de elevi 

• Temporale: 30 minute 

• Activitate online de tip sincron ( Platforma Google Meet) 
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d). BIBLIOGRAFIE: 

• Programa scolară pentru clasa a IV-a – Cultură civică MEC, Centrul Național de 

formare a persoanelor din învățământul primar, București, 2005. 

• EDUCATIE CIVICĂ- Manual pentru clasa aIV-a/Dumitru Radu, Gherghina Andrei, 

Editura Aramis Print, București, 2016 

 

 

EVALUARE : observarea sistemică, aprecieri verbale, încurajări, aplauze. 
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DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII 

 

  

ETAPELE 

LECȚIEI 

OB

. 

OP

. 

 

       CONȚINUTUL 

ȘTIINTIFIC 

 

                  STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE 

Metode si 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizar

e 

1.Moment 

organizatoric 

1 min. 

 Se asigură condiţiile 

optime pentru 

începerea lecției 

online de tip 

sincron. 

 

conversati

a 

Dispozitive 

electronice 

Frontal  Observare 

sistematica 

2. 

Reactualizar

ea 

cunoștințelor 

3 min 

 

 

 

O1 

Câțiva elevii vor fi 

solicitați sa citească 

tema, apoi se vor 

face aprecieri sau 

recomandări, dacă 

este cazul. 

 Vom discuta pe 

scurt lecția 

anterioară,adică 

despre bunătate și 

răutate. 

Conversați

a 

Explicația 

  Evaluarea orala 

2.Captarea 

atenţiei 

5 min. 

 

 Captarea atenției se 

va realiza prin 

vizionarea a două 

filmulete educative. 

• Primul 

fimuleț, 

intitulat 

“Povestea 

ariciului”, 

evidențiază 

bunătatea, 

prietenia și 

altruismul. 

• Cel de-al 

doilea 

filmulet, 

intitulat 

„Arici 

pogonici”, 

evidențiază  

răutatea, 

nepăsarea, 

indiferența 

și egoismul. 

Convesați

a  

 

 

 

Dispozitive 

electronice 

Canal 

youtube 

Fontal  Observare 

sistemica 
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Aceste două 

filmulețe vor 

introduce elevii în 

noua lecție. 

 

3.Anunţarea 

temei şi a  

obiectivelor 

1 min 

  

Se anunță tema și 

obiectivele acestei 

lecții, intr-un mod 

accesibil, pe 

înțelesul copiilor. 

           Altruism  și 

egoism 

 

Conversați

a 

Caiete, 

instrumente 

de scris 

Frontal   

 

 

 

4.Dirijarea 

învățării 

  

15 min 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5   

 

După anunțarea 

temei, se va face o 

prezentare despre 

altruism și egoism. 

• Se vor 

prezenta 

imagini ale 

unor 

persoane 

care ajută, 

dăruiesc, 

sunt 

voluntari,  

fac bine în 

mod 

dezinteresat  

și se vor 

discuta 

câteva citate 

despre 

bunătate și 

altruism. 

• Se 

evidențiază 

activitatea 

colectivă 

desfășurată 

anul trecut 

în 

decembrie, 

la Targul 

Caritabil de 

Crăciun 

organizat de 

Școala 

 

 

 

 

Conversați

a 

Explicatia 

Expunerea 

 

 

 

  

 

Conversați

a 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversati

a 

   

-prezentare 

pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caietul de 

clasa 

 

 

 

frontal 

  

Evaluare orala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistemică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistemica 
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Gimnazială 

Dumbrăvița. 

Elevii clasei 

noastre au 

donat și au 

confecționat 

diverse 

produse care 

au fost 

vândute în 

cadrul 

acestui târg. 

Clasa 

noastră a 

strâns suma 

de 1 600 de 

lei, sumă 

donată în 

scop 

caritabil. 

 

• Se prezintă 

2-3 slide-uri 

despre 

egoism, 

răutate și 

lipsă de 

empatie și le 

vom discuta 

împreuna. 

 

 

 

 

Retinem și 

notăm în 

caiete!! 

 

Altruismul  și 

egoismul 

 

Altruismul= 

capacitatea de a 

dărui, de a ajuta 

și de a încuraja, 

fară să 

așterptăm ceva 

în 

schimb(benefici

u). 
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• Altruismul 

este o 

trăsătură 

pozitivă de 

caracter, 

alaturi de 

bunatate, 

credinta si 

dragoste fata 

de cei din 

jur 

 

Egoismul= este 

o caracteristică 

a persoanei care 

acționează doar 

în avantajul său. 

• Egoismul  

atrage 

sentimente 

și atitudini 

negative, 

precum 

indiferență 

și lipsă de 

dragoste față 

de cei din 

jur. 

5. Fixarea 

cunoștințelor 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

O2 

 

O3 

 

Dați exemple de 

personaje altruiste 

și egoiste din cărtile 

pe care le-ați citit, 

din povești, basme 

sau din filmulețele 

vizionate. 

 

Ce alte trăsături 

morale pozitive sau 

negative mai poți 

aminti la  

personajele mai sus 

menționate? 

 

Conversați

a 

 

 

Exercițiul 

 

Munca 

independen

ta 

 

Individua

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Evaluare orală 

 

 

6. Tema de 

casă  

 - Tema de casă 

constă intr-o 

fișă care va fi 

încărcată pe 

google 

classroom. 

 

Conversați

a 

-fișă  

 

 

Frontal 

 

Observarea 

comportamentul

ui 

copiilor 
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7. Evaluare  Se fac aprecieri 

pozitive privind 

desfasurarea lecției 

si implicarea activă 

a copiilor. 

Conversați

a 

 Frontal   
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CAPITOLUL III – PROIECTE EDUCATIVE
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PROIECT EDUCATIV DE SOLIDARITATE CIVICǍ 

Adesea când ne prigoneşte un zeu , ne vine în ajutor altul. 

OVIDIU 

Bunicii clasei mele… 

 Prof. Anton Marinela – Școala Gimnazială Domnească Târgu Neamț 

Director, prof.Anton Traian – Școala Gimnazială nr.1 Răucești 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

 

              Proiectul de solidaritate civică ”Bunicii clasei mele…” îşi propune să antreneze elevii Şcolii 

Răuceşti în campanii civice şi să sensibilizeze comunitatea locală în probleme sociale , mai precis cea a 

“bătrânilor satului” rămaşi fără nici un sprijin. 

              Toate activităţile vor fi realizate de voluntari , copiii oferindu-şi sprijinul , cu puţinul pe care îl 

au şi ei.Astfel de activităţi au mai fost realizate în şcoala noastră, dar la o scară mai mică, la orele de 

consiliere şi orientare şi au antrenat doar un colectiv de elevi. 

              Populația îmbătrânită, rămasă fără sprijin, ori cu copiii plecați la muncă în străinătate reprezintă 

o problemă a comunității răuceștene, iar elevii școlilor Răucești 1 și Răucești 2, coordonați de 

învățătorul/dirigintele clasei, vor încerca să îmbunătățească/rezolve această problemă. 

              Fiecare clasă de elevi îşi alege câte un bătrân ce ar avea nevoie de ajutor.Profesorul coordonator 

ajutat de preotul satului şi de consiliul clasei va verifica dacă într-adevăr persoana aleasă corespunde 

subiectului (în vârstă/cu handicap/fără sprijin material , etc.). 

              Proiectul de solidaritate civică  “Bunicul clasei mele…” tratează o problemă existentă în 

majoritatea comunităţilor umane, anume aceea a bătrânilor fără nici un sprijin şi îşi propune să adune de 

la elevii Şcolii Răuceşti, şi nu numai, produse alimentare neperisabile pe care să le doneze acelor 

OAMENI sărmani. 

              Fiecare învățător/diriginte va deveni coordonator al activității și săptămânal va complete un 

table, va trimite fotografii din activitatea desfășurată. Rapoartele săptămânale vor fi centralizate de d-na 

Surugiu Niculina, profesoara de religie. 

Bineînţeles cadrele didactice din şcoală, majoritatea din comunitatea locală au oferit şi ele sprijin 

logistic şi material. 

              Comunitatea locală din Răuceşti este mică ceea ce va ajuta proiectul nostru deoarece elevii vor 

cunoaşte persoana ajutată fiind poate vecin sau rudă. 

              Sperăm ca cetăţenii satului să aibă puterea exemplului  la fel şi comunitatea locală şi , văzându-

i pe elevi implicaţi în rezolvarea la scară  mică a acestei probleme sociale să aibă în vedere întrajutorarea 

umană prin orice mijloace. 

    Vom atrage atenția și comunității locale să ne ajute la muncile mai grele din gospodăriile 

bătrânilor cum ar : tăiatul lemnelor, repararea gardurilor, etc 

              Activităţile şi proiectul va fi mediatizat pe situl şcolii: www.scoalaraucesti.ro , pe facebookul 

școlii și în presa locală/națională 
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SCOPUL: 

              Scopul proiectului nostru este a ajuta OAMENI sărmani din satul Răuceşti prin oferirea de 

produse alimentare şi nealimentare; bineînţeles sperăm să  atragem atenţia semenilor, a comunităţii 

locale şi nu numai, iar prin exemplul nostru să reuşim ca OAMENII sărmani din comunitate să fie 

sprijiniţi material şi sufleteşte. 

 

 

 

OBIECTIVE: 

₪  de a crea elevilor spiritul civic şi dorinţa de a ajuta; 

₪  de a induce elevilor dorinţa de voluntariat si de a-i ajuta pe semeni; 

₪  de a pune în discutie şi de a rezolva problema oamenilor sărmani din comunitate; 

₪  de a implica şcoala , biserica , consiliul local în rezolvarea problemelor sociale; 

₪  de a cultiva elevilor dragostea de aproapele lor şi de a-i sensibiliza în anumite probleme sociale; 

 

 

ACTIVITǍŢI: 

 

1.CREAREA ECHIPELOR DE LUCRU 

 24→28 feb.2020 –prezentarea şi detalierea proiectului 

2.IDENTIFICAREA OAMENILOR CE VOR FI AJUTAŢI 

    24→28 feb. 2020 –învățătorii/diriginții claselor vor anunța numele celui ajutat 

3.DERULAREA PROIECTULUI CU RAPORTĂRI SĂPTĂMÂNALE 

  2.03→12.06 2020 – 

4.DISIMINAREA PROIECTULUI ŞI FEED-BACKUL REALIZAT 

 2.03→12.06 2020 – promovarea proiectului în mediul on-line și în presa scrisă 

 

              Rezultatele imediate vor fi cuantificate în tabelele nominale cu produsele colectate şi 

fotografiile cu OAMENII ajutaţi , iar rezultatele pe termen lung vor fi acelea că elevii vor deveni mai 

responsabili , mai”legaţi”de comunitatea locală şi vor putea spune mândri că au ajutat un OM , un 

SEAMǍN! 

Coordonatori:
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PROIECT EDUCAŢIONAL JUDEŢEAN 

,,TRADIŢII POPULARE SINGEORZENE’’ 

Prof. înv. presc. Grapini Ionela 

G.P.P.Sângeorz-Băi 

 

MOTTO: “FOLCLORUL  ESTE  CARTEA  DE  IDENTITATE  A  NEAMULUI” 

ARGUMENT 

Într-o lume a informatizării, a vitezei, a noului, în care de cele mai multe ori se promovează kith-

ul, adevăratele valori culturale, comori inestimabile ale unui popor încep să se piardă, să se uite asemeni 

unei vechi lăzi de zestre: cu toţii ştim că există, dar este acolo în casa bunicilor de la ţară. 

 Tradiţiile, obiceiurile, portul şi folclorul sunt comori inestimabile ce definesc un popor făcându-l 

unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului. 

 Câţi dintre tinerii de azi cunosc valoarea unor obiecte, de o rară frumuseţe de altfel, pe care le 

privesc cu dispreţ, spunând că sunt „de când era bunica fată ”? Câţi din tinerii de azi ascultă cu plăcere 

cântece populare? 

 E vina lor că nu pot selecta din tot ce li se oferă, lucrurile de calitate, valoroase din punct de 

vedere cultural şi spiritual, sau este vina noastră, a dascălilor că, mânaţi de dorinţa de a le preda cât mai 

multe cunoştinţe din diferite domenii am uitat să punem accent tocmai pe ceeace este mai important: 

lucrurile ce ne definesc pe noi ca români? 

 Copiii sunt cele mai sensibile fiinţe, dornice să înveţe, să înţeleagă, să simtă. Vârsta lor fragedă 

nu constituie un impediment în abordarea acestei teme, ci, dimpotrivă, un avantaj căci vom lucra cu 

nişte minţi şi suflete „nepoluate” încă de alţi factori. 

 Cu multă pricepere, dar mai ales pasiune, putem inocula copiilor dragostea şi respectul pentru 

tradiţiile, obiceiurile şi folclorul românesc. 

Prin abordarea acestui proiect nu s-a dorit o schimbare majoră a percepţiilor naţionale asupra 

tradiţiilor,obiceiurilor şi folclorului românesc, ci o sensibilizare a noastră, a tuturor,o abordare diferită  a 

unei teme deloc moderne. 

DATE GENERALE ALE PROIECTULUI 

GRUP ŢINTĂ: 

  Copiii din învăţământul preșcolar  de la grupa mijlocie G.P.N.Nr.1 Sîngeorz-Băi; 
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 Cadre didactice ; 

 Părinţii; 

 Societatea. 

Perioada de derulare a proiectului:2021-2022 

Beneficiari direcţi: copii preşcolari implicați în proiect, educatoarele implicate în proiect; 

Beneficiari indirecţi: cadre didactice, familiile copiilor, comunitatea, Inspectoratul Şcolar 

Bistriţa –Năsăud; 

Parteneri: Casa de Cultură-Sîngeorz-Băi, Muzeul de Artă Comparată Sângeorz-Băi. 

ECHIPA  DE  IMPLEMENTARE: Educatoare: Grapini Ionela 

DESCRIEREA  PROIECTULUI 

OBIECTIVULGENERAL: 

-Redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti prin implicarea copiilor şi 

cadrelor didactice în diverse activităţi legate de tradiţiile locale; 

-Cunoaşterea şi înţelegerea de către preşcolari a tradiţiilor sîngeorzene; 

-Identificarea copiilor cu reale calităţi pentru dans, muzică, artă populară specifică zonei 

Sîngeorz-Băi; 

-Dezvoltarea capacităţii copiilor de a aprecia o melodie, un dans popular, obiecte de artă 

populară autentică, realizarea acestora în ateliere specifice. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

OBIECTIVE PENTRU COPIII  PREŞCOLARI: 

-Valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale, 

-Cultivarea dragostei şi respectului pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul românesc; 

-Promovarea dialogului dintre copiii din medii diferite(urban-rural); 

-Atragerea copiilor în organizarea de activităţi cu caracter extracurricular,conducând la lărgirea 

şi îmbogăţirea orizontului de cunoaştere a acestora. 

-Educarea interesului şi a dragostei pentru creaţiile folclorice româneşti; 

-Receptarea frumosului din arta populară; 

-Implementarea unor cântece şi dansuri populare româneşti; 

-Să manifeste interes pentru datinile şi obiceiurile calendaristice creştine. 

OBIECTIVE PRIVIND CADRELE DIDACTICE: 

-Promovarea şi valorificarea tinerelor talente existe în grădiniţele şi şcolile implicate în proiect; 
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-Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat deja existente şi abordarea altora; 

-Pregătirea elevilor în sensul asigurării egalităţii şanselor în educaţie,a dezvoltării personale şi a 

inserţiei în comunitate, a îmbunătăţirii mijloacelor de informare adresate copiilor; 

-Amenajarea unui colţ cu obiecte de artă populară; 

-Organizarea unor expoziţii cu lucrări şi obiecte de artă populară 

OBIECTIVE PRIVIND PARINŢII: 

 - Stimularea implicării părinţilor şi a altor factori educaţionali în derularea activităţilor; 

 - Promovarea unor relaţii reciproce între părinţi şi alţi factori educaţionali, pentru a transmite 

copiilor valorile spirituale ale poporului nostru. 

RESURSE: 

a)umane:  preşcolari, cadre didactice, părinţi,parteneri; 

b)de timp:; 

c)materiale: informaţionale: cărţi,cd-uri, casete audio, video, filme,                                  

fotografii; auxiliare: obiecte de artă populară, costume populare, diferite obiecte 

populare,materiale diferite pentru lucrări practice. 

RESURSE INFORMAŢIONALE : 

Documentele proiectului: 

-proiectul scris; 

-corespondenţă electronică şi colaborare directă referitoare la proiect; 

-rapoarte; 

-evidenţa participanţilor la evenimentelor din cadrul proiectului; 

-chestionare de evaluare. 

PUBLICAŢII TIPĂRITE: 

-mediatizare înpresa electronică – pe site-uri educaţionale: www.didactic.ro, forumul educaţional al 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării; 

-diplome de participare acordate cadrelor didactice, copiilor sau grupurilor de copii participanţi la 

diferite manifestări artistice din cadrul proiectului; 

MODALITĂŢI DE DISEMINARE 

-la alte unităţi de învăţământ prin şedinţele de lucru ale echipei de proiect; 

-expunere încadrul Consiliului de administraţie; 

http://www.didactic.ro/
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-popularizarea proiectului în cadrul sesiunilor de comunicări, simpozioane,presa scrisă şi audio-vizuală; 

-cercuri pedagogice; 

-prin materiale informative ( mediatizare în presa electronică, pe site-uri educaţionale); 

-programe artistice cu public; 

-prin parteneri de proiect. 

METODOLOGIE:observări, lecturi după imagini, jocuri didactice, povestire, convorbire,  

activităţi artistico-plastice, activităti practice, dramatizări, programe artistice, vizite, plimbări,  

copiii preşcolari pot lucra cu educatoarele în 4 ateliere: atelierul de modelaj, atelierul de desen şi pictură 

naivă, atelierul de folclor şi atelierul de bucătărie românească. 

        EVALUARE: 

-realizarea unui sector cu obiecte de artă populară pe holul grădiniţei; 

-expoziţii judeţene cu lucrări ale copiilor realizate în proiect; 

-centralizarea activitătilor din proiect pe suport CD, DVD; 

-realizarea portofoliului educatoarei; 

-participarea la Festivalul naţional ,, Drag mi-e cântecul şi jocul”. 

       IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI TINTA: 

-Creşterea interesului copiilor pentru tradiţii, pentru evenimentele laice şi religioase specifice zonei în 

care trăiesc; 

-Dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor tradiţionale; 

-Formarea unor trăsături pozitive de vointă şi caracter la copii, în concordanţă cu  valorile tradiţionale; 

-Creşterea calităţii învăţământului prin abordarea unor teme noi, legate de tradiţii; 

-Creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile grădiniţei; 

-Implicarea altor unităţi de învăţământ, a familiilor copiilor, a comunităţii şi a altor factori în vederea 

susţinerii financiare a proiectului. 

CALENDARUL ACTIVITATILOR: 

Octombrie: 

- Lansarea oficială a proiectului 

- Prezentarea proiectului de parteneriat precum şi a activităţilor preconizate; 

 - Incheierea de parteneriate între instituţiile partenere. 
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Noiembrie :  

- Întânirea partenerilor; 

- Stabilirea modului de realizare a acţiunilor. 

Decembrie:  

- „Bună seara gazde bune!”-prezentare de colinde; 

- Parada costumelor populare . 

Ianuarie : 

- „La gura sobei”-şezătoare  

- prezentare de obiecte specifice de tors,ţesut. 

- prezentarea unor momente artistice(cântece şi jocuri populare). 

Februarie : 

- „Artă populară”  

- desenare şi decorare obiecte de artă şi costume populare; 

- expoziţie cu lucrările copiilor. 

Martie  

- ,,La mulţi ani ,mamă!’’ 

- pregătirea serbării de 8 martie 

Aprilie : 

- „Sfânta Zi de Paşti” 

- tradiţii şi obiceiuri pascale(încondeierea ouălor) 

Mai : 

- „Să ne cunoaştem trecutul” 

- vizită la Muzeul de Artă Comparată. 

Iunie:  

- Dezbateri; 

- Realizarea albumelor foto de pe parcursul derulării proiectului. 
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"ȘCOALA ALTFEL"… DE ACASĂ – O NOUĂ PROVOCARE 

PENTRU DASCĂLI, COPII ȘI PĂRINȚI 

 

                                                                                       PROF. PITTMAN KATALIN  

                                                                                      GRĂDINIȚA NR. 46 ORADEA                                                                              

 

             

            "Depinde de fiecare dintre noi să creăm o lume mai bună pentru copiii noştri." 

                                                                                                         Dr. Benjamin Spock 

 

 

           La mai bine de un an de la închiderea școlilor și digitalizarea forțată a școlii românești, ne dăm 

seama că cea mai mare provocare a învățării online nu sunt uneltele, ci reconectarea cu niște copii care 

nu mai sunt în sala de grupă, înțelegerea nevoilor și dinamicii lumii în care trăim, redefinirea rolului 

profesorilor din oameni care predau și evaluează după un scenariu predefinit, în oameni care se 

conectează cu copiii, le înțeleg nevoile și le facilitează învățarea autentică. 

         Educația în carantină devine astfel o oportunitate neașteptată de conectare a trio-ului educator – 

părinte – elev, de reflecție asupra a ce este învățarea, de experimentare a unor noi moduri de a inspira 

învățarea și de regândire a sistemului educațional din perspectiva realităților sec. XXI. 

         Săptămâna "Școala Altfel" din perioada activității online a adus o nouă provocare, aceea de a 

organiza altfel de activități extrașcolare și extracurriculare, de data aceasta - acasă. Desigur, pentru o 

bună organizare, am încercat să stabilim un inventar de sugestii și argumente pe care să le punem la 

dispoziția copiilor  dar, în același timp, activitățile propuse să optimizeze dezvoltarea cognitivă, să 

sprijine procesul de exprimare și autoreglare emoțională și de dezvoltare a abilităților de viață 

independentă, de autonomie personală și responsabilizare a copiilor. Fiecare dintre activitățile propuse 

au urmărit a fi activități utile și plăcute de învățare experiențială. 

        Activitățile desfășurate în săptămâna "Școala altfel" au fost: 

 

Nr. 

Crt. 

 Data Denumirea 

activității 

      Obiective vizate     Surse online utilizate  (link-uri) 

1.   Luni “O zi la cort” -să caute materialele 

necesare amenajării unui 

cort (perne, pături, etc); 

-să amenajeze un cort în 

casă (sau în curte) 

acoperind masa, scăunele 

cu pături, cearceafuri etc. 

“Am făcut un cort in 

casă”:https://www.youtube.com/watc

h?v=vrRSoX8dbKY 

Cum montez un cort?: 

https://www.youtube.com/watch?v=J

lWsZcVYy0o 

2. Marti    “Ziua     

clătitelor” 

-să pregătească 

ingredientele necesare; 

-să prepare clătite sub 

supravegherea unui adult 

din familie;  

https://www.youtube.com/watch?v=l

2ZSVBzrzRw  

https://www.youtube.com/watch?v=vrRSoX8dbKY
https://www.youtube.com/watch?v=vrRSoX8dbKY
https://www.youtube.com/watch?v=JlWsZcVYy0o
https://www.youtube.com/watch?v=JlWsZcVYy0o
https://www.youtube.com/watch?v=l2ZSVBzrzRw
https://www.youtube.com/watch?v=l2ZSVBzrzRw
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-să servească clătitele 

ȋmpreună cu cei dragi; 

-să posteze fotografii cu 

produsele finale pe  grupul 

clasei; 

3. Miercuri “Ștrumful  

curios” 

- să participe la realizarea 

unor mici experimente, ca 

de ex.: „De ce plutește oul 

fiert?”etc. 

- să efectueze experimente 

simple folosind indicațiile 

unui adult; 

- să argumenteze 

descoperirile și ideile în 

legătură cu cele observate; 

https://www.youtube.com/watch?v=

AkXtz8rEvDE 

https://www.youtube.com/watch?v=j

Q2TJh1EG4w 

4.    Joi “Floricica 

mea” 

-să planteze una sau mai 

mute flori în curtea 

proprie sau într-un ghiveci 

pe balcon; 

-să-și îngrijească florile 

prin udare și întreținere 

zilnică. 

https://www.youtube.com/watch?v=F

BpK-26PMOc 

5. Vineri “Copacul 

familiei mele” 

-să realizeze prin pictură 

un tablou care să 

reprezinte un copac ale 

cărui ramuri sunt formate 

din palmele membrilor 

familiei; 

https://www.youtube.com/watch?v=r

vGW51lWKls 

https://www.copilul.ro/copii-3-6-

ani/activitati-educative/Crafturi-si-

activitati-cu-amprentele-mainilor-

copilului-tau-a15241.html 

 

 

                    În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, 

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

fiecare ştie ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AkXtz8rEvDE
https://www.youtube.com/watch?v=AkXtz8rEvDE
https://www.youtube.com/watch?v=jQ2TJh1EG4w
https://www.youtube.com/watch?v=jQ2TJh1EG4w
https://www.youtube.com/watch?v=FBpK-26PMOc
https://www.youtube.com/watch?v=FBpK-26PMOc
https://www.youtube.com/watch?v=rvGW51lWKls
https://www.youtube.com/watch?v=rvGW51lWKls
https://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/activitati-educative/Crafturi-si-activitati-cu-amprentele-mainilor-copilului-tau-a15241.html
https://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/activitati-educative/Crafturi-si-activitati-cu-amprentele-mainilor-copilului-tau-a15241.html
https://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/activitati-educative/Crafturi-si-activitati-cu-amprentele-mainilor-copilului-tau-a15241.html
https://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/activitati-educative/Crafturi-si-activitati-cu-amprentele-mainilor-copilului-tau-a15241.html
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL ,,TRADIȚII ȘI OBICEIURI POPULARE LA ROMÂNI‘‘ 

,,PERFORMANȚĂ DIDACTICĂ ÎN ACTUL EDUCAȚIONAL. GHID DE BUNE PRACTICI‘‘ 

 

                                                                                                            Autori:  

          prof. înv. primar Gheorghe- Tatu Mihaela- Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Pucioasa 

         prof. înv. primar Ghemeș Raluca- Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Pucioasa 

 

 

PROIECT DIDACTIC 

 

 

Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Pucioasa, Dâmbovița 

Data :  

Clasa : Pregătitoare  

Propunător:  

Disciplina: Arte vizuale şi abilităţi practice 

Discipline integrate: CLR, MM 

Unitatea de învăţare: Îmi plac plantele 

Subiectul lecţiei : Colaj- Costumul popular (tamponare, decupare, lipire, asamblare) 

Tipul lecţiei : formarea de priceperi şi deprinderi 

Scopul  informativ : - formarea deprinderii de a realiza o lucrare pe o temă dată 

              formativ : - formarea deprinderii de a realiza un produs finit folosind tehnici învăţate 

       - educarea gustului pentru frumos; 

 

Competenţe specifice : 

2.1 Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familial; 

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale,  în aplicaţii simple, specific artelor vizuale; 

2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct; 

 

Competenţe integrate: 

 

Comunicare în limba română 

 1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiar, rostit clar şi rar; 

              1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un text mesaj scurt, rostit clar şi rar; 

 

            Muzică şi mişcare 

             2.1  Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text 

             3.2  Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu, din folclorul copiilor 

 

Obiective operaţionale: 

O 2.1.1.-să sorteze materialele de lucru şi instrumente în funcţie de proprietăţi /utilizări; obiectivul se consideră                   

realizat dacă fiecare elev selectează cel puţin 3 materiale de lucru din cele oferite, respectând proprietăţile şi 

utilizările lor; 
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O.2.3.1.-să aplice tehnici de lucru şi materiale adecvate (tamponare, decupare, lipire) pentru realizarea 

produsului finit; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev aplică cel puţin o tehnică din cele prezentate;  

 

O.2.3.2.-să aprecieze calitatea produselor finite, în funcţie de criterii simple date; obiectivul se consideră 

realizat dacă fiecare elev apreciază un aspect vizat de criteriile stabilite privind o lucrare aleasă. 

 

 

Strategii didactice:  

• Metode şi procedee: problematizarea, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, joc didactic; 

• Modalități de evaluare: aprecieri verbale, autoevaluare,intereevaluarea, analiza produselor activității; 
• Moduri de organizare: frontal, individual, în echipă. 

 

 

Resurse:  

• Materiale:burete, acuarele,pahare cu apă, foarfecă, hârtie colorată, hârtie creponată, coli, lipici, tricolor, 

material cu motive tradiţionale, laptop, videoproiector; 

• Temporale: 45 minute; 

•  Umane:cei 24 de elevi ai clasei Pregătitoare  

• Durata : 45 min. 

 

 

 

• Bibliografice: 

• MEN -„Programa pentru disciplina  ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE,  clasa pregătitoare, 

clasa I şi clasa a II-a aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 

Lucian Stan, Ileana Stan şi Elisabeta Botezatu , Abilităţi practice- ghid metodic clasele I-IV, Editura 

Aramis, Bucureşti, 2003 

      •  D. Stoica – Abilităţi practice –clasele I-IV  , ed Carminis ,2004 , Piteşti 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

MOMENT

ELE 

LECŢIEI 

OB. 

OP. 

 

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII 

STRATEGII DIDACTICE  

EVALU

ARE 
Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Moduri 

de 

organiz

are 

1.Moment 

organizato

ric 

1 min. 

   Asigur condiţiile necesare 

desfăşurării optime a orei de arte 

vizuale şi abilităţi practice, elevii 

pregătesc materialele de lucru. 

 

 

 

 Activita

te 

frontală 

 

2. 

Captarea 

atenţiei 

(activitate 

introductiv

ă) 

4 min. 

   Propun elevilor desțășurarea 

jocului: ,,Alege îmbrăcămintea 

potrivită!” 

Problematiz

area 

 

 Activita

te 

frontală 

Aprecieri 

verbale 

3. 

Anunţarea 

titlului şi 

enunţarea 

obiectivelo

r 

4 min. 

     Prezint tema: realizarea unui colaj 

- “Costumul popular”. 

     Prezint elevilor tehnicile de 

lucru: decupare, lipire, tamponare și  

materialele: acuarele, șabloane din 

carton, lipici, tricolor, coli colorate, 

materiale sintetice, hârtie creponată. 

    Comunic și afișez criteriile de 

evaluare a produselor vizate după 

terminarea lucrărilor.  

 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

 

 Activita

te 

frontală 

 

4. 

Dirijarea 

învăţării 

25 min. 

2.1.1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Prezint elevilor costumele 

populare aflate în clasă, modul de 

confecţionare a acestora şi 

elementele componente. 

     Fiecare copil va avea pe masă 

materialele necesare. 

     Cer elevilor să denumească 

materialele şi instrumentele aflate pe 

bănci. 

     Elevii intuiesc etapele de 

realizare a lucrării: 

1. Se acoperă fondul suprafeţei 

conturate (ie, fotă, iţari, bete) 

prin tamponare cu buretele.  

2. Se poate folosi pensulaţia 

pentru decorarea suprafeţei 

 

Explicaţia 

Conversaţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foarfecă 

Lipici 

Coli albe 

Burete 

Acuarele 

 Coli albe 

 Coli 

colorate 

Hârtie 

creponată 

Pensule 

Pahare cu 

apă 

Tricolor 

  

 

Activita

tea 

frontală 
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2.3.1

. 

 

 

 

 

 

cu elemente de limbaj 

plastic: linii şi puncte. 

3. Se decupează elementele 

pentru decorarea lucrărilor: 

panglică tricolor, panglică cu 

motive tradiţionale, benzi din 

coală colorată sau hârtie 

creponată. 

4. Se lipesc elementele 

decupate pe suprafaţa  cu 

fondul acoperit. 

 

      Atrag atenția elevilor asupra 

regulilor ce trebuie respectate în 

realizarea lucrării: utilizarea corectă 

şi atentă a instrumentelor de lucru, 

plăcuta îmbinare a materialelor şi 

culorilor, aspectul estetic al 

produselor finale, încadrarea în 

timpul de lucru. 

     Reamintesc următoarele norme 

de protecţie: 

-  Decupează cu grijă, fără a 

îndrepta foarfecele spre ochi 

sau spre colegul tău! 

- Lucrează îngrijit, fără a 

împrăştia resturile de hârtie 

şi a murdări mobilierul! 

-Foloseşte şerveţelul pentru a 

îndepărta eventualele urme 

de lipici/culoare! 

Solicit elevilor executarea unor 

exerciţii pentru 

încălzirea muşchilor mici ai mâinii: 

„Ploaia”. 

     Supraveghez lucrul elevilor, 

corectez eventualele greşeli de 

execuţie sau de utilizare a 

instrumentelor de lucru, acord 

explicaţii suplimentare şi ajutor 

individual. 

     Elevii respectă succesiunea 

etapelor de lucru şi realizează 

compozițiile, lucrând ordonat, 

îngrijit, corect. Cooperează, se ajută 

reciproc. 

 

Instructajul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

Activitatea 

practică 

 

Activita

te 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activita

te în 

echipă 
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5.Evaluare

a activităţii 

5 min. 

 

2.3.2

. 

      Realizeaz o expoziţie cu lucrările 

elevilor. 

      2-3 elevi apreciază aspectul 

lucrărilor confecţionate de colegi, 

ghidându-se după criteriile de 

realizare afişate. 

     Elevii se autoapreciază, își 

exprimă sentimentele din timpul 

activității şi de la final. 

 

Conversaţia 

 

Lucrările 

elevilor 

Activita

te 

frontală 

Interevalu

a-rea  

Autoeval

ua-rea  

 

 

6.Asigurar

ea retenţiei 

şi a 

transferulu

i 

5 min. 

       Discut cu elevii despre 

ocaziile/momentele  în care pot 

îmbrăca/ folosi costumele populare: 

1 Decembrie, Ziua Eroilor, 24 

ianuarie-Mica Unire, spectacole, 

serbări, concursuri. 

Conversaţia  Activita

te 

frontală 

 

7.Activitate 

în 

completare 

5 min. 

       Elevii interpretează cântecul 

“Portul românesc” şi dansează hora. 

Explicaţia  

Exerciţiul  

   

8.Aprecieri 

şi 

recomandă

ri 

1 min. 

       Fac aprecieri generale şi 

individuale, încurajez elevii cu un 

ritm mai lent de lucru. 

     Îndrum/ ajut elevii la strângerea 

materialelor şi curăţarea spațiului de 

lucru. 

 

Conversaţia  Activita

te 

frontală 

Aprecieri 

verbale 
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Etapele de realizare a lucrării 

1. Se acoperă fondul suprafeţei conturate (ie, fotă, iţari, bete) prin tamponare cu buretele.  

2. Se poate folosi pensulaţia pentru decorarea suprafeţei cu elemente de limbaj plastic: 

linii şi puncte. 

3. Se decupează elementele pentru decorarea lucrărilor: panglică tricolor, panglică cu 

motive tradiţionale, benzi din coală colorată sau hârtie creponată. 

4. Se lipesc elementele decupate pe suprafaţa  cu fondul acoperit. 

 

 

Criterii de apreciere 

1. Utilizarea corectă şi atentă a instrumentelor de lucru 

2. Plăcuta îmbinare a materialelor 

3. Aspectul estetic al produselor finale (acoperirea întregului spațiu, decuparea corectă 

după contur) 

4.  Încadrarea în timpul de lucru 
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PROIECT EDUCATIV JUDEȚEAN 

„ SUFLET ROMÂNESC- ROMÂNIA, O SINGURĂ INIMĂ ” 
 

 Sîrbu Simona 

Școala Gimnazială Nr.24, Timisoara 

 

 

INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

      Titlul proiectului : „ SUFLET ROMÂNESC- ROMÂNIA, O SINGURĂ INIMĂ ” 
                           – concurs de creatie literară şi plastică  
 

 Domeniul în care se încadrează proiectul: 

      - Domeniul cultural-artistic, arte vizuale 

 

 Ediţia a II-a  - an scolar 2020-2021 

 

 Bugetul proiectului - autofinanţare 

 

REZUMATUL PROIECTULUI  

 

Activităţi propuse: concursuri, vizite la muzeu, la biserică, expoziţii de lucrări, masă rotundă. 

Modul de realizare: online 

      

Argument: 

 

   Pentru cei ce le privesc din afară,tradițiie şi obiceiurile sunt mari spectacole,dar dincolo de 

acestea înglobează acele înțelesuri profunde asupra relațiilor omului cu natura, a relațiilor interumane,a 

raportului acestuia cu viața socială. 

Tradiția reprezintă ansamblul de datini,obiceiuri,credințe care se statornicesc în cadrul unor 

grupuri sociale şi care se transmit din generație in generație. 

Obiceiul este o deprindere consacrată comună unui popor sau unei comunități.Este o manifestare 

spirituală inedită şi originală care nu este la fel pe întreg cuprinsul țării. 

Aşa cum orice prunc, prin fenomenul naşterii,capătă o identitate şi dobândeşte o informație 

genetică de care nu se poate detaşa niciodată, nici această cultură tradițională nu-şi poate pierde 

identitatea şi nici valoarea de document a informațiilor transmise de la o generație la alta. 

Prin acest proiect ne-am propus să valorizăm tradiţiile şi obiceiurile poporului nostru, 

 cu preponderență cele din zona Banatului de pustă în contextul actual socio-cultural când 

influenţa mass-mediei promovează în rândul tinerilor împrumuturi  din diverse culturi. Tradiţiile noastre, 

moştenite din moşi-strămoşi, dorim să fie preluate şi transmise următoarelor generaţii, pentru a  sădi în 

inimile copiilor dragostea pentru frumos şi autentic, armonie, graţie, ritm. 

Dorim să învăţăm elevii să aprecieze frumuseţea portului popular,  a meşteşugurilor tradiţionale 

atât de mult apreciate în ţară cât şi în afara ei. De aceea am considerat oportun acest proiect educaţional 

în vederea evidenţierii valorilor, tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, prin care cultivăm de la cea mai 

fragedă vârstă sentimentul de apartenenţă, de iubire şi dragoste pentru rădăcinile şi valorile poporului 

român. 
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Scopul proiectului:  

        

• Cunoaşterea şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti prin  

respectarea, practicarea şi transmiterea lor generaţiilor actuale şi viitoare. 

• dezvoltarea cooperării și a colaborării între cadrele didactice din unități  

școlare diferite; 

• Cunoașterea de către copii a obiceiurilor, tradițiilor din județul Timiș;  

 

 
Obiectivele proiectului: 

 

•  să promoveze  prin creaţiile artistico - plastice frumuseţea artei populare  

româneşti; 

• să dobândească sentimente de dragoste şi respect pentru tradiţiile, obiceiurile  

şi folclorul românesc; 

• să promoveze formarea de capacități, competențe, atitudini ce vor conduce la  

cunoașterea istoriei, personalităților, tradițiilor locale, la păstrarea și ducerea mai departe a acestora;  

• să inițieze o relație de parteneriat între elevii și cadrele didactice  

 în vederea cunoașterii culturii materiale și spirituale a şcolilor implicate in proiect; 
 

Grup ţintă: 

• copiii din învăţământul preşcolar şi primar din mai multe unităţi de învăţământ; 

• cadre didactice dornice de a lucra cu copiii teme îndrăgite şi iubite de aceştia 

 

Beneficiari :  

• direcţi : copii, părinţi, cadre didactice 

• indirecţi : comunitatea locală 

Parteneri: 

• Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiș 

•  Școala Gimnazială Nr. 24 Timișoara, reprezentată de prof Lobază Daniela directorul școlii; 

• Liceul Teoretic Traian Vuia Făget  reprezentat de  prof.          , directorul școlii; 

•  Muzeul Satului Bănățean reprezentat de d-l Dan Radosav, directorul muzeului; 

• Parohia Temerești, comuna Margina, jud. Timiș reprezentată de preot paroh Covaci Dorin; 

• Bibliotecarul şcolii; 

• Părinţii elevilor implicaţi 

 

Resurse  

• Umane : preşcolari, şcolari, cadre didactice, părinţi , specialişti din diverse 

domenii, colaboratori ocazionali sau permanenţi 

• Materiale: foi desen, acuarele, creioane colorate, carioca, domeniu http pentru afișarea și difuzarea materialelor, 

calculator, imprimantă, videoproiector,  hârtie foto, Cd-uri, diverse materiale folosite la orele de abilităţi practice, 

diplome pentru cadrele didactice şi copii. 
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• Financiare: Autofinanţare 

 

 

Rezultate scontate : 

• Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive între cadre 

didactice şi între colectivele de copii pe care îi îndrumă ; 

•  Realizarea unor expoziţii cu lucrări realizate; 

• Implicarea activă a cadrelor didactice şi a copiilor în activităţile desfăşurate în cadrul proiectului; 

• Cultivarea disponibilităţilor practice ale copiilor prin activităţi extracurriculare; 

• Stimularea potenţialului artistic-creativ al copiilor. 

 

Modalităţi de monitorizare a proiectului: 

• discuţii de grup,  

• chestionare,  

• observarea directă 

 

Evaluare proiectului: 

• fotografii;  

• expoziţii  - concursuri – participanţii vor primi diplome; 

• portofolii realizate de fiecare grupa participantă la proiect.  

• schimburi de impresii, prin Internet; 

• realizarea unor prezentări în PowerPoint cu activităţile desfăşurate; 

• realizarea revistei online a proiectului care să cuprindă desene și creații literare realizate de copii, precum şi o 

prezentare a activităţilor desfăşurate pe parcursul anului şcolar ;  

• realizarea unui CD care să cuprindă întreaga activitate desfăşurată în cadrul proiectului; 

 

Impactul proiectului : 

          Implementarea proiectului va avea impact asupra :     

• grupului ţintă - generarea unor schimbări specifice; 

• şcolii ca organizaţie - creşterea capacităţii instituţionale, extinderea parteneriatelor, creşterea prestigiului în 

comunitate; 

•  partenerilor din proiect - dobândirea unor informaţii şi abilităţi; 

•  comunităţii locale; 

•  unităţilor şcolare implicate in proiect -diseminarea bunelor practici identificate prin proiect. 

 

Sustenabilitatea proiectului:  

Dorim continuarea proiectului  şi ĩn anii următori, pe alte domenii de activitate. 

Promovare / mediatizare: 

• prin www.didactic.ro,  

• presa locală 

• comisii metodice, cercuri pedagogice 

Durata proiectului: decembrie 2020 – aprilie 2021 

 

 

 

 

http://www.didactic.ro/


PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

752 
 

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

I. „ SĂ FACEM CUNOȘTINȚĂ!” – luna decembrie 2020 

•  filmarea unor secvențe din activitățile elevilor de la fiecare școală și vizionarea acestora; 

•  informarea partenerilor despre istoricul școlii din care facem parte; 

• prezentarea unităților școlare sub aspect material și uman 

 

II. „ SATUL/ORAȘUL/SATUL BUNICILOR ÎN OCHII COPILĂRIEI!”  - decembrie  2020 – 

aprilie2021 

• Cunoașterea manifestărilor folclorice, tradiționale ale satului:  

obiceiuri, datini, credințe, șezători, dansuri 

• „Cunoașterea obiceiurilor și a datinilor tradiționale” – Ce este Ignatul?,  

Ce esta Ajunul Crăciunului, Boboteaza, Floriile, Paștele . 

• „ Mit sau adevăr pentru moși și sfinți” – Legenda lui Moș Nicolae,  

Legenda lui Moș Crăciun, Nașterea lui Iisus, Botezul Domnului, Învierea, Rusaliile,   

• „Evenimente importante din viața omului” – botezul, aniversarea, nunta, 

 hora, întocmirea unui album foto, mâncăruri tradiționale, prezentare video. 

• „Satul în memoria oamenilor și a documentelor” -  Muzel Etnografic al Școlii. 

 Expoziții de desene/ colaje / felicitări/ creații literare  având ca temă  

„ SATUL/ORAȘUL/SATUL BUNICILOR ÎN OCHII COPILĂRIEI!”   ; 

 Realizarea unui album foto; 

 

III. „ PAȘTELE – CEA MAI MARE SĂRBĂTOARE CREȘTINĂ” – luna aprilie 2021 

Realizarea unui schimb de informații cu privire la sărbătorirea Paștelui de o  

parte și de alta a Prutului. 

• Obiceiuri pascale tradiţionale; 

• Încondeiatul ouălor de Paşte;  

• Identificarea elementelor comune din bucătăria tradițională 

• Expoziţie de desene, colaje, felicitări având ca temă sărbătorirea Paştelui; 

• Realizarea unui album foto și a revistei proiectului; 
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PROGRAMĂ DE OPTIONAL - BIOLOGIE 

CLASA a XI -a 

TITLUL OPTIONALULUI: 

,,SUNTEM CEEA CE MÂNCĂM” 

                                                                                                         Corcodel Mariana 

                                              Liceul Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă 

 

Aria curriculară : Matematică și Științe ale naturii 

Tipul opționalului : Opțional la nivelul disciplinei 

Durata optional : 1 an 

Număr ore: 34 ore; 1oră/săptămână 

Locul desfășurării : sala de clasă, laborator chimie, laborator de informatic 

STRUCTURA OPȚIONALULUI 

➢ Notă de prezentare 

➢ Competențe generale 

➢ Competențe specifice  

➢ Conținuturi 

➢ Sugestii metodologice 

➢ Bibliografie 

NOTĂ DE PREZENTARE 

Opționalul ,, Suntem cee ace mâncăm,,  se adresează elevilor de clasa a XI-a în vederea  aprofundării 

noțiunilor științifice legate de principalele categorii de substanțe care alcătuiesc dieta zilnică a uni adult, 

la transformările pe care glucidele, lipidele și proteinele le suferă în organismal uman, precum și despre 

rolul emzimelor în descompunerea acestora. Deasemenea, elevii trebuie să înțeleagă rolul vitaminelor și 

mineralelor în funcționarea normală a organismului uman, precum și rolul apei în diferite reacții chimice 

ale organismului.  

 

 

COMPETENȚE GENERALE 

1. Explorarea necesităților alimentare ale elevilor, a unui stil de viață sănătos și a alimentației echilibrate 

2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice 

3. Adoptarea unui comportament şi a atitudinii responsabile de protejare a sănătăţii personale  

4. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru specifice chimiei și biologiei  în contexte 

noi 

5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii unor substanțe asupra propriei persoane  
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COMPETENȚE SPECIFICE 

1. Explorarea necesităților alimentare ale elevilor, a unui stil de viață sănătos și a alimentației 

echilibrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice 

Competente specifice Activităţi de învăţare 

2.1  Hidroliza enzimatică a grăsimilor, 

proteinelor, amidonului 

-hidroliza amidonului sub acțiunea amilazei 

salivare ( experiment) 

-hidroliza proteinelor ( experiment)  

- emulsionarea grăsimilor sub acțiunea bilei 

( experiment) 

2.2 Explicarea comportării unor compuşi într-

un context dat 

-evidențierea rolului mineralelor, vitaminelor 

și hormonilor în organism utilizănd surse 

variate de informație 

 

 3. Adoptarea unui comportament şi a atitudinii responsabile de protejare a sănătăţii personale 

Competente specifice Activităţi de învăţare 

3.1 Identificarea riscurilor pentru sănătate ca 

urmare a unui stil de viață nesănătos 

 

- identificarea consecințelor asupra stării de 

sănătate a stilului de viață dezechilibrat și a 

alimentației nesănătoase;  

- compararea comportamentului alimentar 

Competente specifice Activităţi de învăţare 

 1.1 Extragerea informațiilor despre 

necesitățile alimentare ale elevilor, stil de 

viață sănătos, alimentație echilibrată din 

diferite surse: texte, filme, desene. 

- lectura unor texte din enciclopedii, reviste 

sau de pe internet pentru identificarea 

necesităților alimentare și a noțiunii de stil de 

viață sănătos;  

- vizionarea unor filme în limba română sau 

în limbi străine (engleză, germană) pentru 

identificarea necesarului de nutrimente;  

- observarea unor prezentări, imagini cu 

alimente sănătoase și nesănătoase, a unor 

tabele cu valoarea energetică și necesitățile de 

alimente specifice fiecărei vârste. 

1.2 Realizarea unor activități de investigare pe 

baza fișelor de lucru/de observație.  

 

- completarea unor fișe de observație privind 

comportamentul alimentar, programul zilnic 

de activități, comportamentele de risc;  

- interpretarea datelor din fișele de lucru;  

- îndeplinirea sarcinii de lucru din cadrul 

proiectelor, investigațiilor. 
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personal cu un comportament sănătos. 

3.2 Recunoașterea consecințelor propriului 

comportament asupra stării de sănătat 

realizarea investigațiilor/proiectelor conform 

etapelor de lucru indicate;  

- stabilirea și aplicarea regulilor de 

comportament alimentar și stil de viață 

sănătos. 

 

 4. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru specifice chimiei și biologiei  

în contexte noi 

Competențe specifice Activități de invățare 

4.1 Rezolvarea de situaţii-problemă legate de 

incapacitatea genetică a organismului de a 

secreta anumite substanțe ( enzime, hormoni) 

-dezbateri privind deficiențele genetice sau 

dobândite ale hormonilor, enzimelor, etc. 

-soluții pentru rezolvarea unor astfel de deficințe ( 

medicamente, terapia genică, substanțe produse 

organisme modificate genetic transplantul, etc) 

5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii unor substanțe asupra propriei persoane 

Competențe specifice Activități de invățare 

- Identificarea riscurilor pentru sănătate ca 

urmare a unui stil de viață nesănătos; 

Recunoașterea consecințelor propriului 

comportament asupra stării de sănătate; 

 -simularea unor boli de nutriție prin jocuri de 

rol;  

- alcătuirea unui diete pentru elevi folosind 

calculatorul de calorii;  

- realizarea de prezentări Power Point despre 

alimentația sănătoasă, meniu potrivit pentru 

diverse grupe de vârstă și activitate. 

- interpretarea rezultatelor investigării 

propriului stil de viață. 

 

CONȚINUTURI 

1. Substanțe nutritive de bază: glucide, lipide, proteine, vitamine, minerale 

2. Zaharuri: principalele zaharuri din dieta omului, ponderea în rația alimentară, rolul în organism, 

hidroliza enzimatică a glucidelor în tubul digestiv la om. 

3. Proteinele: principalele proteine globulare( hemoglobina, mioglobina, imunoglobulinele, albumine ) și 

fibrilare ( fibrinogenul și colagenul ), rolul acestora în organism. 

4. Importanța proteinelor în organism , hidroliza enzimatică a proteinelor în tubul digestiv la om, 

efectele lipsei proteinelor din dietă. 
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5. Lipidele: principalele tipuri de grăsimi din dieta omului, rolul colesterolului și efectele creșterii 

concentrației acestuia în sânge, ponderea grăsimilor în dietă, hidroliza enzimatică a grăsimilor și 

emulsionarea acestora cu ajutorul bilei. 

6. Rolul vitaminelor și mineralelor, efectele deficitului de minerale și vitamine. 

7. Hormonii : rolul acestora în metabolism și efectele deficitului de hormoni. 

 

-dezbateri şi discuţii în grup pentru stabilirea consecinţelor alimentației nesănătoase asupra 

organismului; 

-elaborarea de referate, postere, prezentări ppt etc 

-studiul de caz, modelarea, problematizarea, algoritmizarea, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

         Apostol Gabriela, Borocea Dana, Sanda Fătu, Mihaela Garobet, Științe, manual pentru clasa a XII 

a, Editura All, 2012. 

        Brăban  Brăban și colaboratorii , Experimente de chimie , o abordare europeană, Erasmus +, 

Șimleul Silvaneie, 2017 

        Croitoru Cătălina, Ciobanu Elena, Alimentația rațională. Siguranța alimentelor și schimbarea 

comportamentului alimentar, Chișinău, 2019. 

        Constantin Marian, Luminita Bobes, 100 de experimente de efectuat la orele de chimie din 

gimnaziu şi din liceu, January 2019 , ISBN: 978-606-92560-3-9 

        Institutul Național de Sănătate Publică, Ghid de intervenție pentru alimentație sănătoasă și 

activitate fizică în grădinițe și scoli, Ghidul a fost realizat în cadrul proiectului,„Intervenţii la mai multe 

niveluri pentru prevenţia bolilor netransmisibile asociate stilului de viaţă în România” –Programul RO 

19 „Iniţiative în sănătatea publică”, 2009-2014. 
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Proiect educativ interdisciplinar-“ Sărbătorile de Paşte la români” 

 

Profesor pentru învăţământul primar, Potorac Silvia  

Şcoala Gimnazială “Elena Văcărescu”, Bucureşti 

 

Tema proiectului: Sărbătorile de Paşte la români 

Clasa: a II-a A 

Perioada : 2 săptămâni 

Obiectiv general: Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor de Paşte ale românilor, aşa cum se practică la 

sat sau la oraş 

Obiective operaţionale: 

- să participe la activităţile organizate, observând specificul tradiţiilor româneşti de Paşte 

- să comunice impresii, idei pe baza observaţiilor făcute  

- să redea teme plastice specifice desenului, picturii, colajului cu hârtie şi materiale diverse pentru 

a ilustra aspecte legate de Paşte şi de anotimpul primăvara 

- să audieze piese muzicale corale legate de sărbătoarea Paştelui şi să interpreteze cântece despre 

primăvară, folosind şi acompaniament  

- să execute mişcare, respectând ritmul imprimat de o melodie ascultată 

- să participe la activităţi de voluntariat pentru a oferi cele necesare de Paşte unor copii nevoiaşi.  

Strategia didactică: 

- Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, 

problematizarea 

- Resurse materiale: filme, videoproiector, internet,  materiale pentru ora de Arte  

-  

Activităţi desfăşurate: 

Activitatea 

organizată si tipul 

acesteia 

Activitatea elevilor Resurse materiale Evaluare 

Plimbare în parc- 

activitate 

extracurriculară 

Observarea schimbărilor care s-

au petrecut în natură: a răsărit 

iarba, au apărut ghioceii, 

brânduşele , copacii au muguri.  

Se discută despre activitatile 

oamenilor în anotimpul 

Parc din Bucureşti 

 

Observarea 

sistematică 
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primăvara, ajungându-se la 

discuţii despre Paşte 

Vizionare film Elevii urmăresc un film care 

prezintă obiceiuri ale românilor 

de Paşte şi de Florii, aşa cum se 

respectă ele la sate; discuţii, 

observarea costumului popular  

Videoproiector, 

ecran, internet, 

sonorizare; 

 

Ie, brâu- elemente ale 

costumului popular 

românesc 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

Cântece  Se audiază piese muzicale corale 

legate de sărbătoarea de Paşte; se 

intonează cântece despre 

anotimpul primăvara. Intonarea 

cântecelor se însoţeşte cu mişcare 

pe ritm.  

Aparatură audio şi 

video; piese muzicale 

Corul Simbol; 

internet 

 

Observarea 

sistematică 

La biserică-activitate 

extracurriculară-

excursie 

Copiii vizitează o biserică şi stau 

de vorbă cu părintele despre 

Marea Sărbătoare 

Biserică/Mânăstirea 

Comana  

Părinţi, bunici, 

resurse financiare 

pentru excursie 

Observarea 

sistematică 

 

Arte vizuale şi 

abilităţi practice 

Elevii realizează desen şi pictură 

pe tematica propusă( ouă de 

Paşte, flori, grădini, parcuri, 

copaci înfloriţi); încondeiază ouă; 

lucrează felicitari, colaje. 

Se efectuează activităţi 

gospodăreşti: curăţenie în sala de 

Foi de desen, 

acuarele, pensule, 

apă, carton duplex, 

decupaje, lipici,  

Materiale pentru 

curăţenie 

Evaluarea 

produselor 

realizate 
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clasă, în curtea şcolii  

Copiii pregătesc o salată de 

primăvară, cu verdeţuri de sezon 

vase de bucătărie, 

ingrediente 

 

 

 

 Voluntariat 

(Activitate 

extracurriculară) 

 Se amenajează un punct de 

vânzare a obiectelor realizate de 

copii, în curtea şcolii. Din sumele 

adunate se vor cumpara cele 

necesare de Paşte unor copii 

defavorizaţi 

Măsuţe, afişe, obiecte 

de vândut, cutie 

pentru donaţii; părinţi 

îndrumători 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

Dumitru, A., Dumitru, V.-G. Jocuri didactice pentru formarea şi dezvoltarea unor competenţe la elevii 

din clasele învăţământului primar. Editura Corint. Bucureşti. 2013
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PROIECT EDUCAŢIONAL: Educația înseamnă adaptabilitate! 

Săptămâna ŞCOALA ALTFEL 

25-29 Ianuarie 2021 

Propunător: prof.Ciubotaru Adriana 

Şcoala Gimnazială Miron Costin,Galaţi 

 

Director: prof.Moineagu Viorica 

Director adjunct: prof. Dumitriu Simona 

Consilier educativ: prof.Tritean Loredana 

Responsabil Comisia Dirigintilor: prof.Ciubotaru Adriana 

 

Echipa de implementare: diriginţii claselor a V-a, 

 prof.Ceapa Svetlana, 

 prof.Cucu Gabriel, 

prof.Paval Danusia 

psiholog Alina Ivan 

Grup ţintă:elevii claselor a V-a 

Dragi elevi, dragi părinți, 

 

Într-o lume a prezentului în schimbare accelerată, traversată de momente de impredictibilitate, 

care impun măsuri cu caracter excepțional pentru limitarea răspândirii infecției cu noul coronavirus, este 

imperios necesar să rămânem în siguranță, acasă, alături de familie. 

Dincolo de gravitatea contextului, care presupune „distanțare socială” și care afectează, implicit, 

relațiile interpersonale, în această perioadă putem petrece momente de calitate cu copiii noștri, ce 

reprezintă totodată modalități de comunicare și înțelegere mai profundă a comportamentelor și nevoilor 

acestora, de conectare intrafamilială. Cu siguranță, în acest nou context pot exista și oportunități de 

dezvoltare a unor competențe și abilități, începând cu cele cognitive și reglatorii (ce ţin de rezolvarea de 

probleme, reglarea emoţională sau cultivarea unor interese, de dezvoltare a unor calități ale voinței, a 

curiozității și a căutărilor creative), până la cele ce ţin de motricitate și autonomie personală, oferindu-le 

copiilor și tinerilor experiențe utile și instructive diverse, practice, în contextul învățării 

intergeneraționale în familie. 

În acest nou context, trebuie să oferim copiilor oportunități de dezvoltare de competențe și 

abilități, să cultivăm emoții pozitive, să înserăm și momente de relaxare utile și instructive. Astfel, 

venim și noi în sprijinul copiilor, părinților, cu sugestii de activități educative interdisciplinare pentru 

Școala Altfel de acasă cuprinse într-un mic ghid, care promovează petrecerea timpului liber într-un 

mod creativ.Avem certitudinea că fiecare veți reuși să desfășurați activități pe placul și dorințele copiilor 

dumneavoastră în această cu adevărat Școală Altfel… 

 

Proiectul îşi propune: 

✓ Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare 

şcolară; 

✓ Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  extraşcolară; 

✓ Prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar; 

✓ Implicarea familiei în activităţile extraşcolare; 
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✓ Facilitarea integrării şcolii în comunitate; 

✓ Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii  stabilind astfel un  nivel motivaţional 

ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare; 

✓ Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din cuprins..... 

1.LUNI.....  Sunt artist 

1.Pot fi spectator...http://www.operacomica.ro/ 2.Pot fi actor....  3.Pot fi pictor... 4.Pot fi 

prezentator...  5.Pot fi dansator... 6.Pot fi ...orice imi doresc(cantaret,medic,sofer, 

croitor,balerina,etc)   https://m.wikihow.com/Make-Barbie-Clothes 

( la alegere ,fiecare elev va prezenta 3-5 minute ceea ce stie sa faca sau ceea ce si-ar dori sa faca in 

viitor) https://www.cavit.ro/redactiacavit/teatrul-umbrelor/ 

7. Emoțiometrul (desenati pe un carton o fata si surprindeti o emotie),(puteti alege ca dintr-un carton sa 

desenati un cer c pe care sa scrieti 5 stari sufletesti si sa dati exemple cand v-ati simtit asa) 

 

SCOP: Promovarea valorilor cultural-educative, stimularea creativităţii, cunoaşterea, 

conştientizarea şi promovarea rolului şcolii în viaţa elevilor, creşterea calităţii educaţiei oferite 

acestora prin intermediul unor activităţi extraşcolare şi extracurriculare.   

OBIECTIVE: 

➢ Conştientizarea de către elevi a importanţei valorificării calitative a timpului liber pentru 

lărgirea orizonului cunoaşterii; 

➢ Exersarea abilităţilor practice şi evidenţierea talentului artistic în realizarea unor lucrări 

practice, artistico-plastice (desene, colaje, decoraţiuni, ornamente) pictură) ; 

➢ Imbinarea si utilizarea mijloacelor online( platforme educative,site-uri si programe 

educative) in vederea descoperirii de noi informatii utile 

➢ Dezvoltarea abilităţilor sportive şi a plăcerii de a practica jocuri 

➢ Valorificarea  aptitudinilor şi a abilitǎţilor dobândite de elevi în şcoalǎ în cadrul unor 

activităţi extraşcolare; 

➢ Promovarea interdisciplinarităţii ca mijloc de dezvoltare a unei gândiri flexibile şi 

totodată stimularea creativităţii elevilor; 

➢  

 

 

http://www.operacomica.ro/
https://m.wikihow.com/Make-Barbie-Clothes
https://www.cavit.ro/redactiacavit/teatrul-umbrelor/
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2.Marti...       Mananc sanatos 

1.Creeaza un sandvis amuzant cu ce gasesti prin frigider 

2.Piramida alimentelor     https://youtu.be/nASYZkCsBPA 

3.Cum se aseaza masa? https://www.youtube.com/watch?v=Afwy38N232 

4.Petreceri tematice-cum se organizeaza o petrecere 

(o petrecere de vară, o petrecere din anii 80, una hawaiiană, de supereroi , o petrecere de pirați … 

 la orice te poți gândi!) https://www.youtube.com/watch?v=w1g1e9zabgM 

5.Plan de alimentatie sanatoasa-creeaza-ti propriul plan de alimentatie,pentru fiecare zi a saptamanii 

6.Jurnal de bucatar-daca ai fi un bucatar celebru,gaseste meniuri/aranjamente/salate/sosuri  pentru a 

impresiona pe clientii tai. 

7.Telescoala,telemunca, telemedicina, telebucatarie....(lucrati de acasa,in diferite domenii-incercati sa 

va puneti in locul acestor tele...muncitori) 

 

3.Miercuri....     Creez si ma recreez  

1.Ma recreez citind,vizitand... 

http://biblior.net/carti  ,https://tinyurl.com/vsew8zr  ,https://tinyurl.com/ugucd7z 

2.Exercitiu de recitare   

3.Vreau sa stiu mai multe despre.... ( berze,cosmos, America,Dunare, paine, ochelari, limonada, etc)          

https://youtu.be/MkCKUNMhZj8 ; 

4.Scurt moment de improvizatie-teatru 

5.Creati ( din ce aveti prin casa) o rama foto sau decorati o cutie,un semn de carte,etc. 

6.Arborele genealogic al meserilor-din familia ta. 

7. Pietricele cu personalitate (procura-ti o piatra maricica si orneaz-o/picteaz-o cat mai frumos)  

https://www.pietrevive.it/learning.html 

file:///C:/Users/Dell%20Inspirion/Desktop/https
https://youtu.be/nASYZkCsBPA
https://youtu.be/nASYZkCsBPA
https://www.youtube.com/watch?v=Afwy38N232
https://www.youtube.com/watch?v=w1g1e9zabgM
http://biblior.net/carti
https://tinyurl.com/vsew8zr
https://tinyurl.com/ugucd7z
https://youtu.be/MkCKUNMhZj8
https://youtu.be/MkCKUNMhZj8
https://www.pietrevive.it/learning.html
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4.Joi.....    Jocuri si jucarii    

1.Ce lucruri din casa ta pot deveni jucarii? (linguri,sosete,oale,etc) 

https://ro.pinterest.com/pin/165436986287169741/   (tehnica Papier-mâché) 

 

2.Cauta prin casa si joaca: Pacalici,Sah, Nu te supara, frate!, Domino,Monopoly, Remmy,etc)  

https://www.chess.com/ro/sah-reguli 

3.Creeaza un film scurt in care sa prezinti jucaria/jocul tau preferat. 

4.Lucreaza in wordart sau in voki                 5.Creeaza-ti propria ta carte-Storyjumper 

6.Descopera Toontastic.  https://www.kidibot.ro/  

7.Cutia misterelor  (ascundeti intr-o cutie din casa diferite obiecte si puneti-i pe colegi sa ghiceasca ce 

aveti acolo)  https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in-casa/ 

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98ah_(joc) 

8.Farfuria cu bule de sapun 

 

5.Vineri...... Fii inventator       

1.Stii cum au aparut...creioanele sau telefonul? 

https://www.youtube.com/watch?v=lmiRjmbnn8Q 

https://youtu.be/3lBLqT0dDaU 

https://ro.pinterest.com/pin/165436986287169741/
https://www.chess.com/ro/sah-reguli
https://www.kidibot.ro/
https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in-casa/
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98ah_(joc)
https://www.youtube.com/watch?v=lmiRjmbnn8Q
https://youtu.be/3lBLqT0dDaU
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Documenteaza-te si prezinta colegilor un element .(orice crezi ca i-ar uimi pe colegii tai)      *Cum au 

aparut banii?   https://youtu.be/bxFHUFh81TQ 

https://www.youtube.com/watch?v=kkUR9peE-6k 

2.Inventeaza din LEGO sau din plastilina ceva.Arata-le colegilor. 

3.Aranjeaza pozele din albumul familiei.(cat mai artistic,intr-un album inedit,intr-un powerpoint,intr-un 

jamboard. 

4.Imagineaza-ti ca esti.....si interpreteaza.(actor, cantaret,prezentator,cal, broasca,etc) 

5.Magia numelui meu-cautati originea numelui sau ganditi-va ca fiecare litera din numele vostru 

reprezinta o calitate. 

6. Vulcanul spumos https://www.youtube.com/watch?v=2Jy_d-T26n0 

7.Terarium. https://emalascoala.blogspot.com/   ,https://moorewellness.life/fairy-gardens-ideas-diy/ 

EVALUARE: 

o Se va face atât cantitativ cât şi calitativ 

o Prin discuţii şi dezbateri la orele de dirigenţie 

o Prin realizarea unei fişe de interpretare a activităţilor de către elevi, cadre didactice, părinţi şi 

direcţiune 

o Prin realizarea unor produse finale: desene, filme, eseuri/compuneri,  

o expoziţie cu lucrările elevilor;  

o fotografii din activităţile desfăşurate cu elevii şi încărcate pe face-book-ul şcolii, pe albume,pe 

platforma Classroom Consiliere si Orientare 

o pliant cu instantanee de la activităţi; 

o Articol despre proiect publicat pe site-ul şcolii.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kkUR9peE-6k
https://www.youtube.com/watch?v=kkUR9peE-6k
https://www.youtube.com/watch?v=kkUR9peE-6k
https://www.youtube.com/watch?v=kkUR9peE-6k
https://www.youtube.com/watch?v=kkUR9peE-6k
https://www.youtube.com/watch?v=2Jy_d-T26n0
https://emalascoala.blogspot.com/
https://moorewellness.life/fairy-gardens-ideas-diy/
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PROIECT INTERDISCIPLINAR 

                                                                                           Profesor pentru învăţământ primar: Demeter Izabella 

                                                                                            Şcoala Gimnazială Sámuel József Chendu 

 

 

Tema: Eu şi familia mea         

 

Argument: 

Copiii vin la şcoală de câteva săptămâni şi încep să socializeze între ei. Caracteristicile gândirii la această vârstă 

îi fac să aibă unele conflicte. Primii paşi care ar trebui făcuţi pentru o mai bună înţelegere a rolului în colectiv ar 

fi explicarea rolului lor în familie şi în grupa de copii. Proiectul are scopul de a ajuta elevii să conştientizeze 

faptul ca sunt unici în familie şi la şcoală, dar în acelaşi timp sunt egali ca şi ceilalţi copii. Astfel copiii vor afla: 

- de ce vin la şcoală; 

- diferenţe şi asemănări dintre un băiat şi o fetiţă; 

- cum se numesc părinţii lor şi ceilalţi membrii ai familiei; 

- rolul membrilor familiei; 

- cum trebuie să ne comportăm în familie cu ocazia diferitelor evenimente 

- ce reguli de bază trebuie să respectăm pentru a fi sănătoşi atât la şcoală cât şi în familie 

Pornind de la acest inventar al cunoştinţelor ce le lipsesc copiilor  am iniţiat proiectul tematic cu tema „Eu şi 

familia mea”. Pentru eficientizarea acestei activităţi, am cerut ajutorul părinţilor printr-o scrisoare deschisă. 

Discipline / arii curriculare: 

Comunicare în limba română, Matematică şi explorarea mediului, Muzică şi mişcare, Dezvoltare 

personală, Arte vizuale/Lucru manual. 

Structura proiectului: 

 

 

  

  

Competenţe ale învăţării integrate: 

CRL 

2.2. Transmiterea de informaţii elementare despre sine 

3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul familiar 

MEM 

3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, 

în scopul identificării unor regularităţi 

MM 

3.1. Participarea cu plăcere, cu bucurie la cântările colective, pasiunea pentru muzică şi 
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pentru activitatea muzicală  

DP 

1.1. Identificarea unor trăsături personale elementare 

2.3. Explorarea caracteristicilor fiinţelor şi obiectelor preferate şi a interacţiunii simple 

cu acestea 

3.3. Identificarea hobby-urilor, jocurilor şi activităţilor preferate 

AV/LM 

1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii şi aformei în ipostaze familiare, în spaţiul 

înconjurător 

2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului 

direct 

 

Cunoştinţe 

  

 

− înţelege semnificaţia familiei, ştie numele, componenţa, activitatea membrilor; 

− face asemănări şi deosebiri dintre fete şi băieţi 

− înţelege importanţa familiei în viaţa copiilor; 

− participă la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care asociază 

elemente vizuale cu muzicale; 

− participă la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală; 

− cunoaşte şi descrie atât familia, cât şi hobbyul/jucăria preferată; 

− cunoaşte ocupaţia fiecărui membru al familiei; 

− exprimă prin pictură a sentimentelor proprii; 

− relaţionează cu colegii şi membrii familiei. 

 

Capacităţi instrumentale 

  

− identifică şi denumeşte trăsăturile fizice (culoarea ochilor, lungimea părului, 

înălţimea, greutatea); 

− desenează conturul corpului în mărime naturală; 

− colorează conturul astfel încât să semene cât mai bine cu sine (culoarea părului, 

culoarea ochilor etc.); 

− vizualizează în oglindă elementee corporale şi le denumeşte; 

− realizează desene de tip autoportret, colaje despre propria persoană; 

− prezintă fotografiile proprii, la vârste diferite; 

− poartă discuţii în perechi sau în grupuri mici pe baza desenelor şi poveştilor 

create de colegi; 

− denumeşte şi prezintă în propoziţii simple membrii familiei; 

− construieşte dialoguri cu membrii familiei; 

− reprezintă prin desen familia;  

− învaţă cântece şi poezii despre corpul omenesc şi despre membrii familiei. 

Atitudini şi valori − preocupare, interes faţă de colegi; 

− preocupare, interes faţă de atribuţiile ce îi revin în familie; 

− empatie faţă de copiii care n-au familie; 

− dorinţa de a ajuta pe copiii rămaşi fără sprijin; 

− manifestare de atitudine pozitivă, politeţe faţă de membrii familiei. 
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Planificarea timpului: Proiectul se derulează pe perioada unei săptămâni, zilnic 60 de minute. 

 

Resurse: materiale: cărţi ilustrate, pliante, jetoane, cărţi de colorat, caiete, plastilină, planşete, creioane, jucării 

de îmbinat, truse pentru bucătărie, obiecte de uz personal, puzzle, creioane colorate, cariocă, foarfeci, şabloane, 

cartoane, CD-uri,  calculator,  jetoane cu numere, puzzle. 

procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, comparaţia, problematizarea, joc dramatic, învăţarea prin 

cooperare. 

forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe, învăţarea prin cooperare. 

 

INVENTAR DE PROBLEME:  

CE ŞTIM? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ 

AFLĂM? 

CE DOREŞTE SĂ 

TRANSMITĂ 

ÎNVĂŢĂTOAREA? 
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• structura corpului omenesc; 

• asemănări şi diferenţe între 

fete şi băieţi; 

• îşi recunosc sexul 

• recunosc obiecte de 

îmbrăcăminte, jucării 

specifice fiecărui sex 

• toţi  copiii din clasă au o 

familie; 

• fiecare copil cunoaşte 

componenţa familiei sale; 

• poezii despre mama, tata, 

soră, frate, bunici învăţate 

la grădiniţă 

• cunoaşte propriul nume şi pe 

cel al membrilor familiei;  

 

 

• care este numele/porecla 

colegilor de clasă; 

• cum este familia colegilor; 

• cum se joacă băieţii şi fetele; 

• ce fac copiii la şcoală; 

• de ce vin copiii la şcoală; 

• cum trebuie să se comporte la 

şcoală; 

• cum se sărbătoresc zilele de 

naştere sau evenimentele în 

familie; 

• care este rolul fiecărui 

membru al familiei; 

• ce responsabilităţi au în 

cadrul familiei; 

• ce reguli de comportare se 

aplică în familie; 

• care este cea mai numeroasă 

familie din clasă; 

• interes şi preocupare faţă de 

colegi; 

• asemănări şi deosebiri dintre 

familii;  

• jocuri cu utilizarea regulilor 

de politeţe; 

• ornarea unei case cu semne 

grafice; 

• povestire după compoziţii 

individuale ale elevilor 

despre familie realizate sub 

îndrumare direct; 

• copii fără familie 

 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

• Expoziţie cu lucrări ale copiilor şi felicitări pentru părinţi/bunici; 

• Program artistic pentru bunici şi părinţi; 

• Expoziţie de artă plastică: „EU ŞI FAMILIA MEA”; 

• Realizarea unui album cu imagini din familiile copiilor. 
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Schemă orientativă pentru activităţi 

Zi 
Luni Marţi Miercuri Joi Vineri 

Timp 
60 minute 60 minute 60 minute 60 minute 60 minute 
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A
ct

iv
it

at
e 

Întâlnirea de 

dimineaţă: 

„Salutul, 

formule de salut; 

Prezentare; 

Joc: „Cine sunt, 

cine esti!” 

„Povesteşte-ne 

despre familia 

ta!” - fotografii 

albume 

Comunicarea în 

situaţii concrete 

„Numărăm 

membrii 

familiei” 

Ne jucăm în 

familie 

Imitarea jocului 

preferat, ceilalţi 

ghicesc 

 Joc: ”Nu te 

supăra, frate!” 

Tablou de 

familie – pictură 

 

 

 Întâlnirea de 

dimineaţă: „Suntem 

fete şi băieţi în 

clasă!” 

Gruparea colectivului 

pe fete şi băieti;  

Numărarea elevilor şi 

aşezarea acestora în 

grupuri;  

Băiatul şi fetiţa – 

îmbrăcăm păpuşa 

Cum mă îmbrac?- 

sortarea jetoanelor 

pe care sunt 

desenate diferite 

articole de 

îmbrăcăminte, după 

diferite criterii 

Pictura: Activitatea 

mea preferată”- 

Activitate dialogată 

 

Întâlnirea de 

dimineaţă: 

„Tatăl/bunicul 

meu” „Mama 

/bunica mea” –

întrebări, 

răspunsuri 

Puişori, veniţi la 

bunici! –numărăm 

câţi puişori au venit 

Joc de rol: „O 

vizită la bunica”. 

Recunoasterea 

poveştilor şi a 

personajelor 

Recunoaşterea şi 

scrierea semnelor 

grafice –activitate 

individuală 

 

Întâlnirea de 

dimineaţă: „Te 

rog, 

mulţumesc” – 

cuvinte magice 

„Duminica în 

familie” 

„Invitaţi la ziua 

mea” 

Joc de rol: ,,De-

a familia în zile 

de sărbători” 

Baloane 

colorate pentru 

familia  mea 

(modelaj) 

Convorbire:,, 

Ce ştiu despre 

familia mea?” 

Colorare 

„Activităţile 

familiei mele la 

sfârşit de 

săptămână” 

 

Întâlnirea de 

dimineaţă: „Ştiu 

ce meserie au 

părinţii mei?” 

Recunoaşterea 

instrumentelor 

de lucru 

Bat din palme-

joc cu cântec şi 

mişcare 

,,Mâna cea 

harnică”-

exersarea 

semnelor grafice 

„Membrii 

familiei mele” 

 

 

 

 

 

 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

771 
 

Harta proiectului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu şi familia mea 

 

ZILE DEOSEBITE ALE 

FAMILIEI MELE 

- zile de naştere 

- sărbători în familie 

- duminica în familie 
 

 

CINE SUNT EU? 

- eu şi corpul meu  

- sunt fetiţă/băiat 

- jucării specifice 

- cum mă îmbrac 

- cum mă încalţ 

- cum mă comport 
 

 

CINE SUNT EI? 

- membrii familiei 

- numele şi prenumele membrilor 

- activităţi în familie 

- responsabilităţi 

- comportamente 
 

 

BUNICII MEI: 

- ocupaţiile 

- comportamente 

- activităţile buniciilor 
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PROGRAM EDUCAŢIONAL 

NE JUCĂM, VIZITĂM , MULTE LUCRURI ÎNVĂŢĂM! 

 

Prof înv. Preşcolar Savin Fănica Emilia 

Grădiniţa cu program prelungit nr.7, Galaţi 

 

ARGUMENT 

 

 Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară  are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele 

individuale, diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi la potenţialul lor. Contextele create 

de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii 

tematice etc., oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, 

exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a 

personalităţii. 

Activităţiile extracurricularecontribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 

Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi 

dăruire, la astfel de activităţi. 

Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul 

responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite. 

SCOPUL:  Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin 

complementarizarea lor în vederea valorificării potenţialului preşcolarilor şi a formării lor ca cetăţeni 

europeni pro-activi şi promovarea şanselor egale. 

OBIECTIVE :  

 O1. Optimizarea relaţiei grădiniţă - familie; 

O2. Diversificarea activităţii extracurriculare; 

O3. Proiectarea de activităţi extracurriculare; 

O4. Conectarea grădiniţei la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean, naţional 

și internațional; 

O5. Continuarea parteneriatelor și activităților de voluntariat demarate și în anii trecuți. 

O6. Asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală. 
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MODALITĂŢI DE REALIZARE: 

-Activităţi interactive desfăşurate pe grupe privind diferite teme de educaţie ; 

- Activităţi de educaţie rutieră, sanitară şi de securitate personală cu invitaţi din rândul 

specialiştilor; 

-Excursii tematice, vizite la muzee, drumeții etc. 

GRUP ŢINTĂ : preşcolarii grupei mijlocii  

DURATA PROIECTULUI  :  Octombrie - Mai 

PARTENERI : cadrele didactice ,părinţii/bunicii  copiilor, Biblioteca V.A.Urechia, Poliţie, biserică, 

Clubul Sportiv Dacia 

RESURSE : 

a) umane: preşcolari, cadrele didactice, părinţii, antrenori de tenis, poliţişti, asistentă medicală, preot, 

etc.; 

b) materiale : calculatoare,  coli carton, xerox ,  acuarele,  dosare, creioane, jetoane, planşe, 

 Coduri ale bunelor maniere, mingi şi rachete de tenis, etc. 

c ) financiare :   autofinanţare, sponsorizări; 

LOCUL DESFAŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR :Grădiniţăşi împrejurimile acesteia,Instituţii publice, 

Club sportiv, etc.  

 

ACŢIUNI COMUNE: 

*Activităţi  de informare a copiilor despre normele de comportare în cadrul activităților;
 

*Aceste activitati au fost concepute și organizate sub diferite forme, astfel încât 

obectiveleprogramului menționate să fie duse la îndeplinire:
 

 

oateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educaţie media şi cinematografică; 

ocompetiţii organizate la nivelul grădiniţei, al localităţii sau al judeţului; 

omese rotunde, dezbateri; 

oactivităţi de voluntariat sau de interes comunitar; 

oproiecte comunitare, de responsabilitate socială; 

oschimburi de experienţă; 
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• parteneriate educaţionale şi tematice la nivel de unităţi de învățământ, pe plan intern pentru - 

dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă și în proiecte. 

 

EVALUAREA  

Raport sintetic privind analiza activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute; 

➢ Expoziţie cuprinzând materiale foto,postere,diverse materiale confecţionate de copii; 

➢ Mediatizarea activităţilor în cadrul Comisiei metodice și a şedințelor cu părinţii. 

TEME PROPUSE 

- De mână cu Zâna Toamnă; 

- Ziua Naţională a României - Proiect -Ţara mea, e ca o floare! 

- Iarna şi bucuriile ei! - Proiect - Sărbătorile la români. 

- Mihai Eminescu și prietenul său Ion Creangă - Proiect – Cărţile, o hrană a minţii. 

- La plimbare prin oraş. - Proiect - Ştim să circulăm corect! 

- Mărţişoare, mărţişoare! - Proiect - Bine ai venit, primăvară! 

- Sărbătoarea Paştelui la români. - Proiect - Prieteni de Paşte. 

- Minte sănătoasă, în corp sănătos. - Proiect – Sportul şi sănătatea. 

 

MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS (Descrirea activitate.) 

Mişcarea fizică este cea care ne ajută să ne tonifiem corpul, să fim mai energici sau chiar să ne 

îmbunătăţim starea de sănătate. De aceea am desfăşurat în luna mai activităţi pe această temă în 

colaborare cu antrenorii Clubului de tenis Dacia şi asistenta grădiniţei. 

Scopul urmărit a fostpromovarea şi menţinerea sănătăţii, a stăriii de bine a copiilor prin mişcare, 

promovarea modalităţilor de petrecere a timpului liber în mod plăcut şi util, dar şi cultivarea şi 

valorificarea potenţialului creator al copiilor. 

Preşcolarii grupei mijlocii au participat la un antrenament de tenis sub îndrumarea antrenorilor 

de la Clubul de tenis Dacia, activitate cuprinsă în Proiectul educational  Sportul şi sănătatea – Micii 

tenismeni. Aceştia au avut ocazia de a învăţa reguli elementare de tenis, şi de a se juca cu rachetele, 

mingile de tenis  într-un mod controlat.  

La întoarcere au fost aşteptaţi de asistenta grădiniţei care a invitat copiii la o activitate cu tema   

Suntem ceea ce mâncăm.Aici copiilor le-au fost prezentate câteva filmuleţe şi au fost antrenaţi la o 

scurtă conversaţie pe această temă. Tot aici copiii au avut de lipit elemente pentru realizarea Piramidei 

alimentelor. 
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Prin aceste activităţi extracurriculare şi de tip outdoors planificate se încearcă remedierea unor 

eventuale lipsuri depistate în urma desfăşurării evaluării iniţiale, dar şi îmbogăţirea bagajului de  

cunoştinţe al copiilor. 
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PROIECT EDUCATIONAL 

,,CULORILE COPILARIEI’’ 

CLASA  PREGĂTITOARE  B 

 

mai-iunie 2021 

     

Școala Gimnaziala H. M. Berthelot Ploiești 

Prof. Grigore Florina 

 

             

A. DENUMIREA PROIECTULUI –TITLUL  

 

a. Titlul :  „CULORILE COPILĂRIEI” 

 

b. Tipul de  activitate în care se încadrează : 

• PROIECT CU FINANȚARE EXTERNĂ 

• Activitate extrascolara cultural-artistică   

 

c. Tipul de proiect : local 

d. Resurse umane : - elevii clasei Pregătitoare B 

                                 - părinții elevilor 

                                 - prof. Grigore Florina 

 

  Scurtă prezentare a experienţei în domeniul proiectului : 

Şcoala Gimazială H. M. Berthelot Ploiești a organizat în fiecare an  cu prilejul Zilei  

Internaţionale  a  Copilului , activităţi  cultural – artistice şi  distractive .    

Remarcând  bucuria  copiilor, plăcerea  acestora  de  a  participa  la  activităţi extraşcolare, 

am propus  realizarea  unui  proiect  educativ  amplu, care  să  conţină  activităţi  complexe  şi  

diversificate , la care  elevii  să participe  cu  drag  şi  interes . 

 

C. CONTEXT  

1 Iunie  este Sărbătoarea tuturor copiilor şi a fiecăruia în parte, prilej de a ne   îndrepta gândurile 

către toţi copiii , către puritate si inocenţă. 
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Ziua Internaţionala a Copilului este sărbătorită în numeroase ţări, de regulă (dar nu obligatoriu) 

pe data de 1 Iunie a fiecărui an.  

De Ziua Internaţională a copilului , fiecare inimă de copil  trebuie  să   tresalte şi   să  se bucure 

pentru că toată lumea  îi arată cât îl iubeşte.   

Această  zi  este   marcată  printr-o  serie  de  activităţi  special pregătite  care  au  ca  scop  

crearea  unor  momente  dragi  fiecărui copil . Într-o  atmosferă  de  sărbătoare internaţională , copiii  îşi   

exprimă  gândurile  şi  sentimentele  pentru  copiii  lumii  desenând , recitând , cântând  şi  dansând . 

 Participă  la    concursuri  sportive   şi  jocuri  distractive  .     

 

D. DESCRIEREA PROIECTULUI :  

- Scop 

Realizarea  unei  activităţi  cultural-artistice  şi  distractive  cu  prilejul   Zilei  Internaţionale  a 

Copilului . 

 

❖ Obiective 

 Implicarea activă a elevilor in activităţile desfăşurate; 

 Stimularea creativităţii, a expresivităţii, antrenarea competenţelor interpretative, 

actoriceşti; 

 Exprimarea  liberă  a  sentimentelor şi  trăirilor; 

 Creşterea gradului de socializare si comunicare; 

 Dezvolatarea unor legături de prietenie între elevii şcolii; 

 Dezvoltarea comportamentelor prosociale, proactive; 

 Formarea sentimentului  de  dragoste  şi  prietenie  faţă  de  toţi  copiii  lumii; 

❖ Conţinutul proiectului  

              Programul  activităţilor 

   Fotografii 

   Diplome 

❖ Calendarul activităţilor   

- Astazi e ziua mea !- 31.05.2021- jocuri, surprize, expoziție de lucrări, concursuri cu premii ; 

- Pace pentru copiii lumii !- 2.06.2021 –vizionare material PPT cu copii din alte zone ale lumii, 

desene, jocuri în interior 
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- Jocuri distractive- 4.06.2021 – desfăsurate în aer liber. 

  

❖ Metode şi tehnici de lucru, forme de organizare  

▪ dezbaterea, analiza , observatia, conversatia, problematizarea, descoperirea, cooperarea , lucrul 

in echipa , brainstorming-ul de grup si individual  

▪ individual , pe echipe , în  grup organizat  

 

❖ Rezultate  

▪ Program  cultural-artistic 

▪ Fotografii 

▪ Expoziţie 

▪ Activităţi  sportive  şi  distractive 

  

E. EVALUARE – CALITATE 

 

Evaluare internă  

• Expoziție de desene și picturi 

• Analiza  produselor activităţilor  

     

F. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI  

 

Există   posibilitatea  de  continuare   ulterioară  a  proiectului   şi extindere  prin   atragere  de  

parteneri . 

 

G. BUGETUL PROIECTULUI                                                          . 

Decorul  se  realizează   de  către  învățătoarea clasei, părinți  şi  elevi .Pentru  surprize , dulciuri,  

baloane , diplome au fost folosite resurse extrabugetare, din fonduri proprii. 
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Cufărul cu legende – Povestea lunii septembrie 

 

Profesor documentarist: Anghel Anca Zenaida 

      Elevele clasei a VIII-a B 

Szabo Andreea 

Luca Andreea 

      Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, Bucuresti 

 

„Identitatea culturală a fiecărui popor poate fi reflectată de miturile şi legendele care 

 l-au însoţit pe tot parcursul dezvoltării lui.”1 

 

Scopul proiectului: 

Educarea elevilor pentru receptarea valorilor culturale, promovarea valorilor autentice şi a 

culturii, cunoaşterea şi respectarea valorilor patrimoniului culturii naţionale. 

Domeniul în care se încadrează:  Cultural și educativ 

Obiectivele educaționale ale activității: 

Obiective generale: 

• Educarea în spiritul cunoașterii propriei identități culturale; 

• Respectarea valorilor naționale; 

• Formarea spiritului civic şi a simţului responsabilităţii faţă de semeni; 

• Formarea responsabilității faţă de mediul înconjurător. 

Obiective specifice: 

• Încurajarea și stimularea creativității elevilor ca asumare conștientă și responsabilă a libertății de 

creație; 

• Valorificarea potentialului imaginativ și creator al elevilor; 

• Dezvoltarea simțului artistic și al gustului pentru frumos 

Beneficiari: Elevi de gimnaziu și liceu 

Activitățile desfășurate: 

 
1 Simpozion regional inclus în proiectul educațional ,,Tradiția-arc peste timp” . [online], [accesat 09.11.2021]. Disponibil pe 

Internet la adresa: https://www.didactic.ro/stiri/simpozion-regional-inclus-in-proiectul-educational-traditiaarc-peste-timp 
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-prezentarea unor materiale ce tratează subiecte din cultura națională – povești, legende, tradiții, 

obiceiuri și vizionarea unor filme artistice și documentare. 

 

Desfășurarea activităților: 

Prin acest proiect se dorește familiarizarea elevilor de gimnaziu cu miturile şi legendele legate de 

curgerea anotimpurilor şi de aumite sărbători religioase. În acest mod plăcut, elevii vor înţelege cum era 

organizată viaţa satului de altădată în funcţie de anumite semne meteorologice şi de comporatamentul 

păsărilor şi animalelor sălbatice.  

Astfel, elevii află ca la 1 septembrie, începe anul nou bisericesc. Potrivit tradiţiei populare, după cum va 

fi timpul în această zi aşa va fi anul viitor: dacă plouă dimineaţa, va fi primăvara ploioasă, soare la 

amiază înseamnă an bun; dacă plouă, va fi an ploios, dacă e soare, va fi an secetos; vremea posomorâtă 

înseamnă toamnă rea, tunetele anunţă toamnă lungă. 

Se crede că stadiul viermelui din gogoaşa de stejar prezice 

dacă anul va fi sec sau mănos. Acum începe culesul merelor. 

La 8 septembrie, sărbătoarea Naşterea Maicii Domnului 

(Sfânta Maria Mică) marchează sfârşitul verii şi începutul 

toamnei, vremea se răceşte, începe migraţia păsărilor (se duc 

rândunelele). O vorbă populară spune că „acum se schimbă 

pălăria cu căciula”. 

În ziua de 14 septembrie, de sărbătoarea Înălţării Sfintei 

Cruci, cunoscută şi ca Ziua Crucii, Cârstovul viilor, Ziua 

Şarpelui, Moşii, se ţine post şi nu se mănâncă alimente cu cruce (usturoi, nucă, peşte, prună) sau cap 

(varză).  

Se fac pomeni: ulcele noi cu apă sau miere, lumânare şi colac la casele cu copii sau la cei săraci. Este  

ultima zi pentru culegerea plantelor de leac. 

 Prin cunoaşterea şi transmiterea legendelor şi miturilor populare se urmăreşte formarea unor 

reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române. 

Cea mai frumoasă legendă a toamnei este chiar povestea frunzei ruginii. „Se spune că într-o zi se năpusti 

un vânt puternic, de spărgea ferestrele oamenilor și ridica în slavă hârtiile și praful de pe drum. Frunza 

stejarului, hotărâtă să afle ce e cu vântul rece care se stârnise, prinde curaj și îl întreabă pe tatăl său: 

Dragă tată, ce este toamna? 

 

Ene Diana 
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Stejarul răspunse: Toamna este a treia fiică a anului, ce coboară din înaltul cerului să-și aștearnă trena 

ei de culoare galben-brun-arămie, trena fiind voi, frunzele, care veți așterne un covor de rugină peste 

întreaga natură. De cum sosește de pe dealuri, începe a stropi în jur cu mănunchi de ciumăfăi, de unde 

și culoarea simbolică de toamnă. Atunci, Soarele coboară spre asfințit. Răcoarea cuprinde întinsul și 

deodată sămânța se va scutura, frunzele îngălbenite se vor desprinde de pe ramurile copacilor și se vor 

cufunda într-un somn adânc, pentru totdeauna. Bruma rece și vântul șturlubatic sunt prietenii 

nedespărțiți ai toamnei. 

Împreună vor sălta frunzele în sus, până în înaltul cerului, iar apoi le vor lăsa din nou pe pământ. Voi 

vă veți apleca în fața Toamnei, părăsindu-vă definitiv tatăl care v-a susținut atâta timp în adierea 

vântului slab. Asta e legea naturii și trebuie respectată. Pentru oamenii vrednici, toamna este o 

binecuvântare, fiindcă e plină de roade.„ 

Cum termină stejarul de povestit, se uită pe dealuri și frumoasa toamnă se apropia. Fructele îi țineau 

trena, în calea ei se așezau frunze și miresme de crizanteme o 

însoțeau ca un abur. Fericită că a aflat ce este toamna și mai ales, că 

face parte din alaiul ei, frunza de stejar rugini pe loc și plecă spre 

veșnicia ei. 

Transmiterea obiceiurilor și a tradițiilor străvechi sădesc în 

elevi identitatea culturală și națională. Astfel, în tradiția populară, 

septembrie este luna în care oamenii se întorc către livezi și vița-de-

vie. Este timpul de recoltat și de adunat provizii pentru iarnă. Cei 

care nu au reușit să strângă plante medicinale, de leac, mai au răgaz până la Sfânta Maria Mică, după 

care ierburile își pierd proprietățile tămăduitoare. Acum se face magiunul de toamnă, iar de Ziua Crucii 

se bat nucii, prilej de petreceri, mai ales pentru cei tineri. De la această zi până la Sfânta Parascheva, au 

loc, în funcție de zonă, ceremonialurile numite ostrovul viilor, adică începerea culesului la struguri. 

Ostrovul viilor este un fel de clacă, prilej de socializare, de trecere dincolo de legăturile de familie. Pe 

lângă părțile bune, acest tip de practică aduce pentru capul familiei și o grijă în plus, pentru că, deși 

aceste invitații la culesul viei se bazează pe reciprocitate, ele presupun și un soi de petrecere. Se cheamă 

lăutari, se spun povești, se fac diferite jocuri, se petrece în toată regula. Pe vremuri, exista obiceiul ca 

din primul must care se storcea, să se facă ofrandă și, din ulcele noi, să se dea acesta de pomană. De 

asemenea, din primul must se aruncă pentru morți, ca să se bucure și ei de recoltă și să fie împăcate cele 

două lumi. 

 

Drutu Iulia 

 

 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

783 
 

Adânc înrădăcinate în ființa poporului român sunt sărbătorile religioase care marchează totodată 

și viața agricolă a satului. 

Sântămăria Mică sau Nașterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care 

începe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a născut din părinți foarte înaintați în vârstă, Ioachim și Ana, ca 

rod al rugăciunii lor. 

Inversând evenimentele care deschid și închid viața Sfintei Maria, mai întâi moartea (15 august) și apoi 

nașterea (8 septembrie), Biserica creștină a preluat, de fapt, modelul preistoric: moare mai întâi 

reprezentarea mitică, ajunsă la vârsta senectuții, în cazul de față Sântămăria Mare, și apoi se naște, 

Sântămăria Mică. 

Perioada dintre cele două Sântămării, numită Între Sântămării, e considerată optimă pentru semănăturile 

de toamnă. În această perioadă se încheie și văratul oilor la munte (La Sântămăria Mare/ Tulesc oile la 

vale!) perioada în care bărbații își schimbă pălăria cu căciula și se interzice scăldatul în apa râurilor, 

spurcată de cerb, și dormitul pe prispă. 

Ziua Înălțării Sfintei Cruci. În fiecare an, în 14 septembrie, se sărbătorește Înălțarea Sfintei 

Cruci. În popor i se mai spune Ziua Crucii și este considerată data ce vestește sfârșitul verii și începutul 

toamnei. Principalele obiceiuri si practici de schimbare a anotimpului călduros (vara) cu unul rece 

(toamna) sunt concentrate în jurul echinocțiului de toamnă și se manifestă cu ocazia unor sărbători 

religioase sau populare ce ating maximul la Ziua Crucii. 

Bătrânii spun că de Ziua Crucii se închide pământul, luând cu sine insectele, reptilele și plantele care au 

fost lăsate la lumină în primăvară. În lumea satelor încă se mai crede că șerpii, înainte de a se retrage în 

ascunzișurile subterane (unde vor hiberna până în primăvara următoare, la 17 martie – Alexiile), se 

strâng mai mulți la un loc, se încolăcesc și produc o ”piatră nestemată”, folositoare pentru vindecarea 

tuturor bolilor. 

Tot în această zi, preotul parohiei sfințește via și butoaiele cu vin, pentru ca și în viitor gospodarul să se 

bucure de o recoltă bogată. Strugurii din ultima tufă din vie nu trebuie culeși. Ei sunt păstrați ca ofrandă 

pentru păsările cerului și de aceea se numesc, în limbaj popular ”Strugurii lui Dumnezeu”. În serile 

culesului, podgorenii fac focuri din viță uscată, în jurul cărora petrec cu mâncare, băutură și muzică. 

http://www.crestinortodox.ro/calendar-ortodox/nasterea-maicii-domnului-35752.html
http://www.crestinortodox.ro/datini-obiceiuri-si-superstitii/68783-obiceiuri-si-practici-ale-celor-vii-pentru-cei-morti
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Este vremea când busuiocul, menta, măghiranul și cimbrul, considerate plante magice, se sfințesc la 

biserică, în timpul slujbei fiind apoi păstrate chiar lângă cruce. 

Tot de Ziua Crucii se strâng ultimele plante de leac (boz, micșunele, mătrăguna, năvalnic) ce se duc, 

împreună cu buchetele de flori și busuioc, la biserică, pentru a fi puse în jurul crucii și a fi sfințite. 

Plantele sfințite se păstrează, apoi, în casă, la icoane sau în alte locuri ferite, fiind folosite la nevoie în 

vindecarea unor boli sau sunt utilizate la farmecele de dragoste (năvalnicul). Se consideră că acum 

florile se plâng una alteia pentru că se usucă și mor, iar cele ce înfloreau după această zi (brândușa de 

toamnă) erau socotite flori ale morților. 

În această zi, în Bucovina se săvârșeau acte ritualice cu scop fertilizator. De exemplu, oamenii atârnau în 

ramurile pomilor fără de rod vițe de castraveți și cruci de busuioc sfințit crezând că, în modul acesta, vor 

beneficia de rod bogat în toamna viitoare. 

Vara lui Mioi. În perioada cuprinsă între 29 septembrie și 14 octombrie, putem avea parte de un 

crâmpei de vară târzie, numită în bătrâni Vara lui Mioi. 

Există o legendă care spune că, pe vremuri, trăia un cărăuș sărac, pe nume Mioi. El s-a rugat lui 

Dumnezeu să mai dea câteva zile de vară, pentru a termina de treierat grâul. Lui Dumnezeu i s-a făcut 

milă de el și i-a îndeplinit rugămintea. Se pare că legenda are și un sâmbure de adevăr, deoarece ține 

cont de realitățile satului. În luna octombrie se desfășoară o serie de activități importante: se 

însămânțează pământul pentru recolta ce va să vină, se îngrijesc pomii din livezi și se primenește 

gospodăria. 

 

Valori si atitudini dezvoltate la elevi  

- dezvoltarea deprinderilor, a cunoştinţelor şi a înţelegerii artistice; 

- cunoașterea moştenirii culturale; 

- exprimarea/identitatea individuala; 

- dezvoltarea creativității și a imaginației; 

- dezvoltarea abilităților sociale și de 

comunicare; 

 

 

 

 

 

 

Paraschiv Isabella Maria 
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Bibliografie: 

1. Lunile anului – de unde vin denumirile populare. Cele mai frumoase povești și legende: 

https://www.libertatea.ro/lifestyle/lunile-anului-denumiri-povesti-legende-2879784  

2. Traditiile lunii septembrie: http://promenada-culturala.ro/traditiile-lunii-septembrie/ 

3. Datini, tradiții și obiceiuri românești în luna septembrie http://azm.gov.ro/datini-traditii-si-

obiceiuri-romanesti-in-luna-septembrie-4/  

 

 

 

 

https://www.libertatea.ro/lifestyle/lunile-anului-denumiri-povesti-legende-2879784
http://promenada-culturala.ro/traditiile-lunii-septembrie/
http://azm.gov.ro/datini-traditii-si-obiceiuri-romanesti-in-luna-septembrie-4/
http://azm.gov.ro/datini-traditii-si-obiceiuri-romanesti-in-luna-septembrie-4/
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Pictura, mai mult decât o joacă 

Prof. Nicoleta Mutu 

Grădiniţa cu P.P. Nr.9, Galaţi 

 

 

Argument 

 Arta reprezintă un mijloc preţios de exprimare de la o vârstă la care abilităţile verbale sunt încă 

limitate şi un prilej de exersare şi dezvoltare a creativităţii prin libertatea maximă de expunere pe care o 

asigură. 

 Pe de altă parte, exprimarea artistică prin pictură este un veritabil proces de-a lungul căruia 

copilul reflectă în modul cel mai personal, în funcţie de individualitatea sa şi capacitatea proprie de 

exprimare, ceea ce receptează psihosenzorial din exteriorul fiinţei sale. 

 Prin educaţia estetică se urmăreşte azi familiarizarea treptată a preşcolarului cu frumosul din 

realitatea înconjurătoare (natura, viaţa socială) şi din creaţiile artistice, formarea percepţiilor şi 

sentimentelor estetice, a gustului pentru frumos şi a unor deprinderi artistice. 

 Frumosul oglindit în artă, ca şi frumosul din viaţa de toate zilele, influenţează copiii şi contribuie 

la dezvoltarea lor multilaterală. 

 Arta are o mare forţă educativă, deoarece face apel la sentimentele copilului, antrenând activ 

latura afectivă a psihicului sau înnobilează simţămintele copilului preşcolar, le dirijează spre aspectele 

positive ale vieţii. 

 Formele artei se reflectă în conştiinţa copiilor, îndeosebi pe calea simţurilor: văzul, auzul şi 

pipăitul. Influenţa artei asupra proceselor de cunoaştere constă în primul rând în dezvoltarea capacităţii 

de percepere. 

 Experienţa didactică mi-a demonstrate că activităţile de picture sunt foarte îndrăgite de copii. La 

această vârstă copiii sunt atraşi de culoare, de varietatea instrumentelor tehnice, îşi dovedesc 

spontaneitatea, dând frâu liber imaginaţiei şi fanteziei. 

 Prin acest optional de picture doresc să îndrept atenţia copiilor numai spre cee ace este frumos, 

să-i învăţ să combine formele, să alăture culorile în aşa fel încât să obţină efecte cât mai plăcute 

ochiului, să combine culorile pentru a obţine nuanţe, etc. 

 Introducând progresiv tehnicile de picture, voi stârni interesel şi curiozitatea faţă de activităţile 

de picture. 
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 Valorificarea lucrărilor o voi face organizând expoziţii cu prilejul diferitelor sărbători sau 

evenimente:,, Vine Moş Crăciun”, ,,Martie-Ziua mamei”, ,,Paştele”, ,,1 iunie- Ziua copilului”. 

Domeniul de dezvoltare 

a. Dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi igienei personale 

b. Dezvoltarea socio-emoţională 

c. Capacităţi şi atitudini de învăţare 

d. Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi a premiselor citirii şi scrierii 

e. Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii 

Dimensiuni de dezvoltare 

a. Motricitate grosieră şi motricitate fină în context de activităţi plastice desfăşurate 

• Îşi coordonează muşchii în desfăşurarea unor activităţi diversificate, de educaţie plastic, specifice 

vârstei. 

• Utilizează mâinile şi degetele pentru realizarea de activităţi plastice variate. 

• Conduită senzoriomotorie pentru orientarea mişcării, utilizând simţurile şi interacţiunea cu tema plastic 

propusă. 

• Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale în timpul desfăşurării activităţii de pictură, utilizând 

reguli de securitate fizică personală. 

b. Interacţiunea cu adulţii şi copiii în timpul desfăşurării activităţii; 

Se autoapreciază pozitiv, exprimând emoţii de bază prin obiecte de artă create. Demonstrează abilităţi şi 

autocontrol emoţional în executarea unei teme plastice propuse. 

c. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea şi învăţarea în situaţii noi a unor teme plastice 

propuse.Manifestă creativitate în realizarea unor teme plastice, folosind elemente noi de limbaj plastic. 

Finalizează cu success sarcinile propuse, realizând lucrări cât mai originale.  

d. Demonstrează capacitate de comunicare clară, folosind un limbaj plastic adecvat.Foloseşte diferite 

modalităţi de comunicare grafică şi plastică pentru transmiterea unui mesaj. 

e. Evidenţiază caracteristicile structurale ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător ce urmează a fi 

folosite în arta picturii. 

Recunoaşte elemente ale limbajului plastic şi diferenţiază cu uşurinţă forme şi culori în mediul 

înconjurător.Construieşte noi experienţe în activităţile plastice, pornind de la experienţele trecute. 
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Evaluare: Expoziţii, concursuri pe teme de pictură, promovare pe site-ul grădiniţei; participarea la 

proiecte educaţionale interjudeţene, judeţene/secţiuni de educaţie plastică. 

Obiective cadru: 

➢ Perceperea frumosului din realitatea înconjurătoare, sesizând armonia culorilor şi formelor. 

➢ Dezvoltarea capacităţii de a compune  spaţiul plastic, folosind elemente de limbaj plastic şi tehnici de 

pictură însuşite. 

➢ Formarea unei atitudini pozitive faţă de arta plastică. 

Obiective de referinţă 

La sfârşitul anului şcolar copilul va fi capabil: 

✓ Să recunoască tehnicile de pictură învăţate. 

✓ Să aleagă singuri elemente de limbaj plastic şi tehnici de lucru pentru realizarea unor teme sugerate sau 

alese. 

✓ Să realizeze lucrări originale. 

✓ Să facă experimente cu formă sau culoare. 

 

Strategii didactice 

1. Tipul de strategie 

o Algoritmică 

o Semialgoritmică 

o Mixtă 

o Expozitiv-euristică 

o Imaginativ-creativă 

2. Forme de organizare 

o Activ: organizate cu toţi copiii unor grupe, pe grupe mici, în echipe sau individual. 

3. Metode 

a) Metode de comunicare orală 

o Expozitive: povestirea, descrierea, explicaţia, instructajul 

o Conversative: conversaţia, discuţia liberă 

o Metode de comunicare: oral-vizuală 

b) Metode de explorare şi descoperire 

o Metode de explorare directă: observaţia 
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o Metode de explorare indirectă: demonstraţia 

c) Metode bazate pe acţiune 

o Metode bazate pe acţiune reală: exerciţii, experimente 

o Metode bazate pe acţiune fictivă: jocuri exerciţiu, jocuri didactice 

4. Resurse 

a) Resurse umane 

o Copii de 3-5 ani 

o Nivelul grupului: 

➢ Frecventează grădiniţa de la grupa mică 

➢ Manifestă interes pentru acest gen de artă 

➢ Au formate deprinderi de lucru specifice 

➢ Sunt familiarizaţi cu elemente de limbaj plastic şi câteva tehnici de pictură. 

b) Resurse temporale 

o Activitatea opţională cuprinde un număr de 36 activităţi 

o Durata este de 30-35 minute  pe activitate 

c) Resurse bibliografice 

d) Resurse materiale 

o Formativ-demonstrative 

➢ Obiecte naturale: ustensile şi materiale specifice activităţii de educaţie plastică. 

➢ Substituenţi imagistici: mijloace figurative (ilustraţii, fotografii, mijloace vizuale sau audiovizuale). 

➢ Mijloace audio – discuri CD, casete 

➢ Informaţionale: cărţi şi albume de pictură 

o Formativ-educative: miniatelier de pictură dotat cu şevalete, ustensile specifice, truse de pictură  

 

Activităţi de învăţare 

1. Exemple de receptare a artei plastice 

o Exerciţii de recunoaştere a tehnicilor de pictură folosite în cadrul unor compoziţii plastice 

o Plimbări 

o Vizite 

o Povestiri 

o Audiţii muzicale 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI  

DECEMBRIE 2021 

790 
 

o Discuţii pentru găsirea unor posibilităţi de folosire a tehnicilor de lucru învăţate în domeniile artei 

cotidiene. 

2. Exerciţii de familiarizare cu alte tehnici de compunere a spaţiului plastic 

3. Exerciţii de perfecţionare a unor tehnici de pictură adecvate vârstei (pictură cu ştampile de plută, gume 

de şters, burete, beţişoare) 

4. Exerciţii de compunere a spaţiului plastic prin folosirea a două, trei tehnici de lucru creativ. 

5. Exerciţii de prelucrare a unor forme spontane 

6. Exerciţii de îmbinare a limbajului plastic cu colajul 

7. Exerciţii de identificare a unor modalităţi de valorificare a lucrărilor. 

 

Parteneri – colaboratori în sprijinul desfăşurării activităţii: 

✓ Profesori 

✓ Educatori 

✓ Artişti plastici 

✓ Elevi de la Liceul de Artă 

✓ Elevi de la clasele anterioare 

✓ Preşcolari 

Teme posibil de realizat pentru structurarea conţinuturilor: 

 ,,Atelierul artistului, o lume nedescoperită” 

 ,,Descoperi lumea artei vizitând expoziţii” 

 ,,Din culori, o lume vie” 

 ,,Joc cu pete de culoare” 

 ,,Curcubeul prieteniei” 

 ,,O călătorie în universul culorilor” 

 ,,Mici pictori vrăjitori, dau viaţă tuturor” 

 ,,Simfonie în culorile toamnei”, culori calde 

 ,, În împărăţia norilor” 

 ,,Imprimeu cu crizanteme” 

 ,,Friza cu fructi: - alternarea culorilor calde şi reci 

 ,,Zâna toamnă şi darurile ei” 
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 ,,Mozaic, copaci, pădure arămie” (tampon de burete, tifon înmuiat în tempera, alternarea culorilor, 

formelor, acord cromatic) 

 ,,Pensonul fermecat” 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

SĂ ÎNCERCĂM SĂ FIM MAI BUNI, DE CRĂCIUN! 

Prof.Țuia Steluța-Rodica  

Liceul Tehnologic Virgil Madgearu Roșiori De Vede 

 

 

APLICANTUL: LICEUL TEHNOLOGIC VIRGIL MADGEARU ROȘIORI DE VEDE 

ECHIPA DE PROIECT  

TIPUL DE PROIECT 

❖ la nivelul școlii 

LOCUL DE DESFĂŞURARE 

LICEUL TEHNOLOGIC "VIRGIL MADGEARU" ROȘIORI DE VEDE  

    ARGUMENT 

Sărbătorile religioase sunt un prilej de bucurie şi de împăcare sufletească în rândul românilor. 

Românii au fost dintotdeauna păstrători de tradiții și obiceiuri strămoșești. Cele mai răspândite și mai 

fastuoase s-au dovedit a fi tradițiile legate de Crăciun și de sărbătorile de Anul Nou.  

Magia sărbătorilor ne cuprinde pe toţi de Crăciun, dar mai ales pe copii. Copiii trăiesc cu 

adevărat magia, deoarece ei cred cu adevărat în existenţa lui Moş Crăciun,  îi trimit scrisori și  îl aşteaptă 

cu mare nerăbdare pentru a le împlini toate visele copilăriei. 

Noi, profesorii, avem misiunea de a-i învăţa pe elevii noştri să fie mai buni, să-şi iubească semenii şi să-i 

ajute atât cât le stă în putinţă. Prin activităţile desfăşurate le cultivăm talentul muzical şi artistic, gustul 

pentru frumos, le dezvoltăm sensibilitatea şi capacitatea de receptare a valorilor autentic umane, îi 

învăţăm să preţuiască binele, îi învățăm să respecte tradițiile și obiceiurile românești. 

           Implicarea elevilor în derularea acestui proiect va conduce la conștientizarea faptului că 

sărbătorile și  tradițiile trebuie păstrate.  Derularea proiectului îi va determina pe elevi să se implice 

afectiv şi efectiv în realizarea activităţilor, în consolidarea, sistematizarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor 

despre tradiţiile de iarnă. 

      Copiii  iubesc sărbătorile creștine, își îmbunătățesc cunoștințele  prin aflarea mai multor povești, 

legende despre trecutul  neamului nostru. Totodată le plac și mai mult sărbătorile creștinești nu pentru 
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latura lor religioasă, ci pentru latura laică, venirea lui Moș Nicolae, Moș Crăciun și de aceea, cu ajutorul 

părinților  încercăm să sădim în sufletele lor iubire pentru Dumnezeu și semeni. 

      SCOPUL  PROIECTULUI 

                Proiectul își propune ca elevii să-și îmbunătățească informațiile  despre cunoașterea  tradițiilor 

și obiceiurilor  creștinești de Crăciun și Anul Nou. 

OBIECTIVELE  PROIECTULUI 

*cunoaşterea semnificaţiei religioase a Crăciunului şi modul în care poporul 

român îl sărbătoreşte; 

*familiarizarea elevilor cu principalele  sărbători  religioase; 

*desfășurarea unor activități didactice cu teme  creștine; 

*colecționarea și prezentarea unor imagini  de la diferite evenimente  creștine; 

*cunoașterea și descrierea tradițiilor și obiceiurilor creștine; 

*achiziționarea valorilor educative și  morale creștine; 

*încurajarea cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educațional și creștin în 

sala de clasă; 

*promovarea  unor materiale ; stimularea activităţii în grup prin realizarea unor 

lucrări proprii: ornamente, podoabe, şi felicitări; 

*conștientizarea acestora cu privire la importanța  sărbătorilor la români și rolul 

lor în educarea copiilor din perspectiva creștină; 

*implicarea acestora în activitățile școlare; 

*dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs 

GRUP ȚINTĂ 

 elevii  

 diriginții  

 cadrele didactice din școală, părinți  
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METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU 

Întâlniri de lucru, dezbateri, dialog, concursuri, vizionarea de documentare, prezentare de imagini-PPT, 

fotografii, portofolii, expoziţii tematice, colectare-confecţionare din materiale reciclabile, observare, 

modelarea , realizarea pliantelor, broşurilor cu mesaje ecologice. 

BENEFICIARI 

ELEVII de la LICEUL TEHNOLOGIC "VIRGIL MADGEARU" ROȘIORI DE VEDE 

Cadrele didactice ale LICEULUI TEHNOLOGIC "VIRGIL MADGEARU" ROȘIORI DE VEDE 

Părinţii 

Comunitatea locală 

       RESURSE UMANE 

   -elevii claselor implicate în program; 

               -diriginții claselor intrate în proiect; 

               -parinții și bunicii copiilor 

               -cetățeni  ai comunei Poarta Alba; 

               -conducerea unității implicate  în proiect; 

RESURSE MATERIALE 

    - coli albe și colorate pentru ornamente 

    -acuarele, creioane, carioci, markere 

    -CD-uri 

    -calculator 

    -costume și decoruri pentru programul artistic 

    -aparat de fotografiat 

    -hârtie fotografică 

    -postere, pliante, mape 

 

RESURSE DE TIMP  -11 zile (06-20 decembrie 2021) 

 

RESURSE FINANCIARE  autofinanțare- diriginți,  eventuale sponsorizări; 

 

STRATEGII DE REALIZARE 
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o activități comune între elevii claselor  implicate în proiect 

o colaborare cu părinții elevilor implicați 

 

MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

 expoziții cu lucrări ale elevilor 

 portofoliul elevilor 

 felicitări de sărbători, pliante, postere realizate 

 album foto cu poze din timpul activităților 

 

REZULTATE AȘTEPTATE 

  

 Atitudini pozitive ale elevilor pentru păstrarea datinilor creștine, pentru respectarea a tot ce 

este etic, moral și frumos pentru om;       

 Îmbunătățirea stării de bine a copiilor în preajma sărbătorilor;              

 Dezvoltarea unor sentimente de afecțiune, atașament față de celelalte persoane din 

comunitatea locală; 

 Manifestarea spiritului de toleranţă şi cooperare între elevi în realizarea activităţilor; 

 Lucrări realizate de elevi; 

ACTIVITĂŢI DE MEDIATIZARE ŞI PROMOVARE 

 Se vor organiza expoziţii cu lucrările elevilor la şcoală  

În timpul implementării proiectului vor fi afişate la şcoală pliante informative şi fotografii din 

timpul desfăşurării activităţilor.Proiectul va fi cunoscut şi promovat pe site-ul liceului . 
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Programul de activități  

 SĂ ÎNCERCĂM SĂ FIM MAI BUNI, DE CRĂCIUN! 

 

NR. 

CRT. 

ACTIVITATEA DATA 

DESFĂȘURARE 

ACTIVITATE 

 

COORDONATORI DE 

ACTIVITATE 

 

 

   1. 

SĂ ÎNCERCĂM SĂ FIM MAI BUNI, 

DE CRĂCIUN!  

 Informare despre iniţierea şi 

desfăşurarea proiectului. 

 

 

      06 dec.2021 

 

 

 

   2. 

     Organizarea unei expoziţii tematice: 

ornamente, desene, felicitări destinate 

sărbătorii. 

 

      10 dec.2021       

 

 

 

   3. 

   Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou . 

Concurs tematic: „Românii întâmpină 

Crăciunul” prin  prezentarea de către 

fiecare grupă a portofoliului cu datini şi 

tradiţii de  Crăciun. 

 

 

       17 dec.2021 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

LUMEA LA CARE VISĂM... 

Comunicarea începe în familie 

                                Prof. Silosi Angela Delia 

                                L.T. „Nicolae Bǎlcescu”, Cluj-Napoca  

 

Motto: „Spune-mi şi o să uit. 

Arată-mi şi poate n-o să-mi amintesc 

Implică-mă şi o să înţeleg.” (proverb american). 

 

MOTIVAŢIA PROIECTULUI 

 

Rolul şcolii devine din ce în ce mai important în societatea actuală. Realizarea unui 

parteneriat eficient profesor-elev-părinte, este unul dintre dezideratele actuale ale procesului 

instructiv-educativ. 

 Există însă şi situaţii în care apar bariere de comunicare între cadrele didactice şi părinţii 

elevilor, între părinţi şi copiii acestora, având drept cauze lipsa de experienţă, cât şi lipsa spiritului de 

echipă, atât la unii, cât şi la ceilalţi. Pentru a preveni apariţia unor astfel de situaţii, ne-am propus ca 

acţiunile acestui proiect să conducă la: 

▪ dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de şcoală atât la părinţi, cât şi la copii; 

▪ îmbunătăţirea relaţiilor părinte-copil, părinte-şcoală, copil-şcoală; 

▪ conştientizarea, de către părinţi, a importanţei pe care timpul liber o are în viaţa unui 

copil/tânăr şi a implicării părinţilor în modul în care copiii lor petrec acest timp, sprijinind 

dezvoltarea personală a acestora; 

▪ desfăşurarea de activităţi comune: elevi, părinţi, educatori; 

▪ identificarea tuturor familiilor ce întâmpină probleme în creşterea şi educarea copiilor şi 

identificarea de modalităţi personalizate de sprijin. 

 

Puncte tari: 

▪ Cunoaşterea elevilor de către învățător. 

▪ Cunoaşterea familiilor din care provin elevii. 

▪ Implicarea şi atragerea părinţilor în managementul instituţional al şcolii.  

▪ Promptitudinea cu care răspund părinţii elevilor invitaţiilor şi solicitărilor şcolii. 

 

Puncte slabe: 

▪ Existenţa unor familii care nu se interesează de situaţia elevilor, nu răspund la invitaţiile şi 

solicitările şcolii. 

▪ Familiile nu cunosc toate problemele care îi preocupă pe copii. 

▪ Părinţii nu se implică în organizarea timpului liber al copiilor şi nu petrec timp de calitate 

împreună cu aceştia. 

 

Rolul acestui proiect este de a îmbunătăţi relaţiile dintre părinţi, copii şi şcoală. 
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DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 SCOPUL: Crearea în școală a unui mediu securizat, de încredere, echilibrat, în care copilul să 

se manifeste neîngrădit. 

 

Obiectiv general: Înlăturarea barierelor de comunicare între cadrele didactice şi părinţii elevilor, 

între părinţi şi copiii acestora.  

 

Obiective specifice:  

➢ creşterea stimei de sine, a încrederii copiilor în forţele proprii; 

➢ cunoașterea activităților care se desfășoară în școală, de către părinți; 

➢ scăderea violenţei verbale şi fizice între elevi; 

➢ creşterea adaptabilităţii la schimbările care au loc la trecerea dintr-un ciclu școlar într-altul 

(de exemplu, intrarea copiilor în clasa pregătitoare); 

➢ implicarea părinţilor în colaborarea cu alţi membrii ai comunităţii şcolare, pentru crearea unui 

climat suportiv, care să sprijine învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei; 

➢ implicarea părinţilor în organizarea şi petrecerea timpului liber de către copii; 

➢ formarea unui parteneriat consolidat, profesor-elev-părinte; 

 

Grup ţintă: 

- părinţii elevilor  

- elevii claselor a III-a H și a IV-a E   

 

Durata de desfăşurare: 1 an școlar 

 

Modalități de desfășurare: 

➢ lectorate cu părinţii, masă rotundă, întâlniri, discuţii individuale  

➢ activităţi comune (părinţi, copii, cadre didactice, alţi factori educaţionali)  

➢ anchete pe bază de chestionare aplicate părinţilor 

 

Echipa de lucru:  

Elevii 

Învățătoarele claselor implicate 

Profesor logoped 

Consilierul școlar 

Director 

 

Resurse: flipchart, video proiector, chestionare, mape de prezentare, fișe de lucru, portofoliul 

proiectului, pliante 

 

Instrumente de evaluare: produsele rezultate în urma activităților desfășurate (chestionare 

completate, colaje, portofolii). 

 

Modalități de follow-up (modalități de monitorizare și evaluare a efectelor proiectului): 

interasistențe, lectorate cu părinţii, chestionare, discuții cu elevii, părinții și cadrele didactice 

din școală 

 

 Evaluare: 

           Evaluarea internă se va realiza în urma fiecărei întâlniri, respectiv în urma fiecărei activităţi 

comune și după derularea proiectului.  
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Rezultatele concrete din timpul activităţilor desfăşurate vor cuprinde: portofoliu, chestionare 

completate (ale părinţilor), interpretarea rezultatelor obţinute, concluzii şi direcţii de acţiune. 

Evaluarea internă va fi realizată și de către părinţii elevilor implicați în proiect și va urmări 

impactul asupra grupului ţintă: creșterea randamentului școlar, respectarea regulamentelor din viața 

școlară și eficiența comunicării școală-familie. 

          Totodată va urmări și impactul implementării proiectului asupra familiei. Familia este 

implicată în rezolvarea problemelor școlare și sprijinirea procesului instructiv-educativ prin: prezența 

constantă la ședințe și lectorate cu părinții, asistarea elevilor în efectuarea temelor, participarea la 

activități cultural-artistice și sportive, organizarea unor expoziții, excursii, inițierea unor proiecte de 

finanțare extrabugetară pentru clasă, susținerea bibliotecii clasei prin donații de cărți. 

 

Sustenabilitatea proiectului 

 Posibilitatea continuării în viitor, la nivelul instituţiei de învăţământ, a acţiunilor iniţiate în 

cadrul proiectului. Instituţia de învăţământ este interesată de continuarea proiectului pentru 

consolidarea  comunicării între cadrele didactice şi părinţii elevilor, între părinţi şi copiii acestora. 

 
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

 

Nr. Locul Acțiunea Responsabili Perioada 

1 Sala festivă Lansarea proiectului la nivelul unității 

de învățământ 

Stabilirea strategiilor de lucru în cadrul 

proiectului 

Chestionar aplicat părinților la lansarea 

proiectului 

Echipa de lucru 

Coordonatorii 

proiectului —

învățătoarele 

claselor implicate în 

proiect, logopedul 

școlar 

Invitat: directorul 

școlii 

Septembrie 

2018 

2 Sala festivă Masă rotundă: 

Influențe educative exercitate de mass-

media 

 

Prof. logoped 

Prof. consilier 

 

Noiembrie 

2018 

3 

 

 

 

Sala festivă 

 

Lectorat cu părinții: 

Violența în școală 

 

Echipa de proiect 

 

Ianuarie 

2019 

 

 

4 Sala festivă 

 

Masă rotundă: 

Disciplinarea pozitivă — cum să 

disciplinezi fără să rănești 

Echipa de proiect 

 

Martie 

2019 

 

 

5. Curtea 

școlii 

Activitate practică : 

Petrecerea timpului liber — învățăm 

să ne jucăm cu părinții 

 

Echipa de proiect 

 

 

 

Aprilie 

2019 

6 Curtea 

școlii 

 

Activitate comună părinți-elevi: 

Pomii din curte școlii — sădim un 

pomișor 

 

Echipa de proiect Mai 2019 

7 Sala festivă Analiza proiectului: 

Impactul activităților proiectului în 

Echipa de proiect 

 

Iunie 2019 
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relația școală-familie  

 

 

 

 

 
ACTIVITATEA 2  

Masă rotundă 

 

Disciplinarea pozitivă — cum să disciplinezi fără să rănești 

 

Un copil este ca o sămânţă de floare... 

Cât de frumos va crește, cât de frumos va rodi, 

Depinde de grădinarul care o va îngriji, 

De ce pământ și de câtă lumină și apă are, 

De cât e de ferită de frig, de furtună și de soare prea tare. 

E atât de plăpândă... 

Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare 

Când e tot ce va mai rămâne în urma ta ? 

                 Irina Petrea  

 

 Activitatea va fi popularizată în școală și în rândul părinților, prin intermediul afișului: 

 

Joi, 1 martie, 2019 , ora 16.00, 

în Sala Festivă, va avea loc  activitatea ,,Disciplinarea pozitivă cum să disciplinezi fără să 

rănești”, în cadrul  proiectului educaţional derulat la clasele a III-a H și a IV-a E 

,,Lumea la care visăm…” 

Comunicarea începe în familie 

 

Vă aşteptăm cu drag! 

Echipa de proiect 
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Conținutul activității 

 

  Disciplinarea pozitivă este definită astfel: ,,Strategie de abordare preventivă și corectivă a 

disfuncțiilor comportamentale, focalizată pe evitarea utilizării metodelor aversive de disciplinare și 

pe susținerea învățării unor abilități și competențe necesare schimbării”. (Bocoş, M.-D. (coord.), 

Răduţ-Taciu, R., Stan, C., 2016, p. 344)  

Disciplinarea copiilor este ,,un demers de asigurare a conformării educabililor la anumite 

norme și reguli de comportare — înțelese, acceptate și însuțite de aceștia —, la anumite reglementări 

și regulamente valabile în viața lor școlară și socială”. (Bocoş, M.-D. (coord.), Răduţ-Taciu, R., Stan, 

C., 2016, p. 344). Este rezultatul co-acțiunii dintre cadre didactice, consilieri, manageri, părinți. 

 Disciplinarea eficientă din cadrul familiei este forma prin care copiii învaţă comportamente 

pozitive pentru tot restul vieţii. Îl ajută pe copil să crească şi să se dezvolte într-un mod echilibrat şi 

sănătos din punct de vedere emoţional şi social. Disciplinarea eficace şi pozitivă îl învaţă pe copil 

comportamente pozitive în modalităţi dezirabile, constructive şi nu este o metodă de „supunere” a 

copilului la regulile impuse de adult.  

 

O disciplinare eficientă începe întotdeauna cu dezvoltarea încrederii în sine a copilului.  

Cum încurajăm, ca părinţi, dezvoltarea încrederii în propria persoană?  

Orice moment în care vrem să îl învăţăm pe copil un comportament, este bine să înceapă cu 

ce ştie deja, cu valorificarea resurselor lui mentale, sociale sau emoţionale din acel moment. 

Dezvoltarea încrederii în sine a copilului este baza oricărui proces de învăţare şi mai ales a învăţării 

de comportamente. Când vă propuneţi, ca părinte, să îl învăţaţi pe copilul dumneavoastră un 

comportament, gândiţi-vă, în primul rând, la modul în care vorbiţi cu copilul şi ce mesaje îi 

transmiteţi.  

 

Cum puteţi face acest lucru?  

      Prin focalizarea pe aspectele pozitive ale copilului: ,,Bravo! Ai reușit!” 

Prin atenţia acordată progreselor făcute de copil şi a aspectelor pozitive ale situaţiei: 

,,Apreciez modul în care ai rezolvat …”  

Prin acceptarea diferenţelor interindividuale fiecare copil învaţă diferit un comportament şi 

reacţionează diferit într-o situaţie: ,,Mă bucur când tu …”  

Prin încrederea zilnică pe care i-o acordaţi, în diferite contexte situaţionale: ,,Vei reuși...”  

           Prin aşteptări realiste faţă de copil, aşteptări adaptate nevoilor şi potenţialului lui de 

dezvoltare:    ,,Sunt mândru/ă când …”  

           Prin evitarea comparaţiilor între copii: ,,Pentru mine eşti special!”  

           Prin gestionarea atentă a competiţiei dintre copii: ,,Poți să faci și tu!” 

 

Apreciaţi frecvența comportamentului pozitiv:  

1. Îmi spune ,,mulțumesc” de fiecare dată când îi ofer ceva.  

2. Adună jucăriile după ce s-a jucat cu ele.  

3. Se bucură când ascultă muzica preferată.  

4. Citește o poveste.  

5. Face ordine pe birou. 

6. Își pregătește singur ghiozdanul. 

 

Care sunt principiile de bază ale învăţării unui comportament sau ale disciplinării pozitive?  

Disciplinarea înseamnă focalizarea pe comportament şi nu pe persoană.  

Disciplinarea înseamnă învăţarea unor comportamente.  

Disciplinarea înseamnă focalizarea pe aspectele pozitive ale unui comportament. 
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Cum pot reuşi părinţii să prevină problemele de comportament ale copiilor?  

- Oferind copilului oportunitatea de a exersa cât mai multe activități plăcute, care să îl facă  să 

se simtă valoros și competent și alternativa de a alege între două sau mai multe opțiuni. 

 - Conştientizând că un comportament problematic al copilul poate avea mai multe cauze. 

Când un copil este obosit, îi este foame sau este plictisit, este mult mai probabil să nu respecte 

regulile de comportament. Primul lucru pe care îl are de făcut un părinte, în acest caz, este să 

identifice şi să rezolve cauza (oboseală, foame, lipsa unor abilităţi etc.). 

 

Câteva recomandări generale pentru părinţi, în vederea prevenirii problemelor de 

comportament ale copiilor: 

 Evitaţi să aplicaţi o metodă de disciplinare când dumneavoastră sau copilul sunteţi nervos 

sau iritat! Aşteptaţi un moment până când vă liniştiti şi apoi vă gândiţi cum puteţi preveni astfel de 

situaţii problematice.  

            Metodele de învăţare a comportamentelor sau de disciplinare se aplică de către toţi adulţii 

din viaţa copilului: părinţi și bunici. Pentru a învăţa un comportament, copilul are nevoie de 

consecvenţă, ceea ce înseamnă că atât mama, cât şi tata, vor aplica aceeaşi metodă şi vor transmite 

copilului acelaşi mesaj.  

          Aplicaţi cu consecvenţă regulile şi consecinţele unui comportament ! Oferiţi permanent  

încurajări/întăriri, pentru fiecare comportament pozitiv pe care copilul l-a realizat. Întăririle pot fi 

privilegii (poţi să mergi să te joci afară cu o jumătate de oră în plus, sau poţi să te joci la calculator 

30 minute, sau poţi merge la film cu prietenii), activităţi (mergem la înot împreună, sau mergem în 

parc cu bicicletele), obiecte pe care copilul şi le-a dorit. 

          Rezolvaţi problema împreună, fiţi atent la ceea ce simte şi gândeşte copilul dumneavostră şi 

la reacţiile emoţionale. Notaţi împreună  alternativele de soluţionare.  

 

Concluzie: 

Puteţi deveni cei mai buni specialişti în educarea copilului, dacă adăugaţi la iubire şi grija pe 

care o aveţi faţă de copil, cunoştinţele şi informaţiile oferite de profesionişti.  

SUCCES !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:  

Bocoş, M.-D. (coord.), Răduţ-Taciu, R., Stan, C. (2016). Dicţionar Praxiologic de Pedagogie. 

Volumul I: A-D. Pitești: Editura Paralela 45. 

Eanes, R. (2016). Parenting pozitiv. Bucureşti: Editura Curtea Veche. 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI LA ROMÂNI 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

prof.înv.primar Moisoc Carmen Diana 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți 

 

1. Titlul proiectului:   

Tradiţii şi obiceiuri comunitare 

2. Coordonatorul: prof. înv. primar: Moisoc Carmen Diana 

3. Data desfăşurării: decembrie 2021 

4. Durata activităţii:   4 ore 

5. Grupul ţintă: elevii clasei a III-a D 

6. Parteneri implicaţi: A. F. Magopăţ (Atelierul de ceramică)  

                                      Comitetul de părinţi  

7. Obiective: 

a) cunoaşterea, păstrarea şi valorificarea tradiţiilor şi meştesugurilor populare;  

b) cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor creştineşti de Crăciun ; 

c) realizarea unor unor obiecte decorative care să oglindească tradiţiile şi obiceiurile pascale. 

 

8. Resurse: 

a)Umane:  

-elevi 

-cadre didactice  

-părinţi  

 

b)Materiale:  

- cărţi, albume, reviste, videoproiector, imprimantă, cameră foto digitală 

   - panouri pentru expunerea lucrărilor, diplome; 

   - materiale reciclabile şi naturale: mărgele, aţă, resturi de ţesături, hârtie color, hârtie creponată, 

acuarele, carioci, creioane colorate, foarfece, lipici; 
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9. Descrierea activităţii/proiectului: 

a)  Activitate prin care voi face cunoscute elevilor  meşteşugul olăritului,  Marginea fiind cunoscută 

pe plan naţional şi internaţional prin păstrarea şi perpetuarea într-o formă autentică a străvechilor 

îndeletniciri de modelare manuală a lutului argilos în scopul fabricării vaselor cu întrebuinţare 

casnică pentru gătit sau pentru prelucrarea laptelui şi diverse alte forme ornamentale. Lecturarea 

unor legende, poezii, povestiri care să ilustreze semnificaţia sărbătorilor de iarnă, precum şi tradiţiile 

şi obiceiurile legate de această sărbătoare. 

b) A doua activitate va consta în vizitarea Atelierului de ceramică. 

c) Activitate practică de confecţionare a ornamentelor de Crăciun: globuri, ghirlande, coronițe etc.; 

- expunerea lucrărilor în sala de clasă. 

 

10. Rezultate: 

a) creşterea interesului copiilor pentru tradiţii, pentru evenimentele laice şi religioase specifice zonei 

în care trăiesc; 

b) 100% din elevii din grupul ţintă vor vizita Muzeul de ceramică; 

c )gradul de implicare al elevilor reflectat în produsele realizate; 

d )un rezultat al proiectului îl constituie expoziţia cu ornamentele realizate. 

 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

 a) expoziţie cu materialele realizate; 

 b) fotografii care surprind etapele derulării proiectului. 
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PROIECT  EDUCAŢIONAL 

«Mirajul sărbătorilor de iarnă! 

Vine, vine Moş Crăciun…» 

Prof. înv. primar Daniela-Loredana Zaha 

Școala Gimnazială ,,Gheorghe Lazăr” Zalău 

 

 

 

 

Argument: 

  

           Pentru noi toţi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor 

prilejuite de atâtea datini şi obiceiuri legate de sarbătorirea Naşterii Domnului. Este o perioadă în 

care primim şi dăruim multă iubire şi căldură sufletească. Acest lucru se remarcă şi în entuziasmul cu 

care se fac pregătirile pentru această sărbătoare. 

           Astfel şcoala dedică în fiecare an, acestei sărbători, un program artistic. 

 

Durata proiectului:  11.12 – 18.12  

 

Grup  ţintă: elevii clasei pregătitoare , părinți 

 

Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinţi. 

Prezentul proiect  se adreseaza tuturor elevilor clasei pregătitoare 
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Scopul proiectului : 

  

Sărbătorirea Naşterii Domnului prin cântec, dans şi voie bună. 

 

Obiectivele proiectului: 

 

1. Să execute corect mişcările dansurilor ; 

2. Să recite versuri închinate lui Moş Crăciun; 

3. Să intoneze colinde dedicate sărbătorii Crăciunului. 

 

Locul de desfăşurare: Sala de clasă 

 

Metode  de evaluare:        

            

           - poezii şi colinde de Crăciun ; 

           - muzică și mișcare prin cântec, dans și voie bună ; 

           - activitate dedicată elevilor şi părinţilor. 

 

 SCENARIUL    ACTIVITĂŢII  

 

NR. 

CRT. 

TEMA  ŞI  CONŢINUTUL  

ACTIVITĂŢII 

LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 

DATA RESPONSABIL 
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   1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

     

    6 

 

 

 

 

- În așteptarea lui Moș 

Crăciun: prezentare în 

power point a activităților 

desfășurate de elevii clasei 

pregătitoare ce constituie un 

bun motiv de a-l aștepta pe 

moș; 

 

- Fulgi de nea: poezii şi 

colinde de    Crăciun ale 

copiilor din clasa 

pregătitoare ; 

- Dansul fulgilor de nea  

 

- Valsul steluțelor  

 

- Plugușorul copiilor ;  

 

- Sorcova ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala  

de clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-18 

dec. 
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ÎMPREUNĂ PENTRU DIVERSITATE 

 

Ochiana Ionica/Ochiana Neculai 

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Motru 

 

PROIECT EDUCAŢIONAL INTERCULTURAL 

„ÎMPREUNĂ ÎN DIVERSITATE” 

 

 

DOMENIUL: Interculturalitate /Activitate extracurriculară 

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: dec 2018-iunie 2019 

 

DURATA PROIECTULUI :  2018-2023 

 

INSTITUŢIA COORDONATOARE: Şcoala Gimnazială NR 1 Motru 

 

COLABORATORI/PARTENRI: 

 

 Grădinița cu program prelungit:  

Biblioteca Șc Gimnazială Nr 1 

Biblioteca Municipiului Motru 

Clubul Copiilor Motru 

Filiala Rromilor din Motru 

Filiala județeană a Rromilor  

Secţia de Poliţie 

Școala Gimnazială M. Viteazul din Strehaia 

 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 

 

Director, Frîncu Ion 

Director adj., Ochiană Neculai 

prof. Ochiană Ionica 

prof. Virginia Băluța 

 

BENEFICIARI - GRUP ŢINTĂ: 

 

Elevii claselor: I-VIII din cadrul Școlii Gimnaziale Nr 1 Motru si elevii Școlii Gimnaziale M 

Viteazul Strehaia. 
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SCOP: 

 

Proiectul a fost iniţiat din necesitatea cunoaşterii obiceiurilor, a muzicii şi dansurilor specifice 

fiecărei culturi precum şi a cultivării toleranţei între etnii, ştiut fiind faptul că România este un model 

al interculturalităţii şi al convieţuirii paşnice între toate culturile. 

Recunoaşterea şi respectarea diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă a celorlalte 

culturi. 

 

 

OBIECTIVE: 

 

- educarea şi formarea interculturală a copiilor; 

- pregătirea copiilor în sensul dezvoltării personale şi a inserţiei în comunitate; 

- necesitatea cunoaşterii valorilor culturale ale diferitelor etnii; 

- satisfacerea unor nevoi comunitare specifice educaţiei; 

 

ARGUMENT: 

 

 Activitatea de cercetare în domeniul interculturalităţii în România are ca obiectiv producerea 

unor concepte şi cunoştinţe mai precise şi clare în vederea oferirii unor argumente mai bune pentru 

practicile sociale şi politice din domeniul drepturilor omului în Uniunea Europeană.  

Deseori ne punem întrebarea cum îi putem stimula pe copii, cum îi putem motiva pentru a 

deveni cetăţeni responsabili şi creativi dacă nu tocmai prin calitatea relaţiei pedagogice a cărei 

bogăţie este dimensiunea ei interculturală. 

Şcoala are misiunea de a permite fiecărui copil să crească, să-şi dezvolte spiritul, corpul şi 

inima, deci inteligenţa, sensibilitatea, creativitatea; să permită copiilor să înveţe să trăiască împreună, 

unii cu alţii, cu persoane diferite, să-şi poată ocupa progresiv locul în societate, să poată deveni 

cetăţeni activi. 

Interculturalitatea este înainte de orice respectul diferenţelor. Cadrele didactice sunt garanţii 

acestor rigori ale spiritului care veghează asupra diferenţelor, pentru a învăţa, a cunoaşte şi a înţelege 

ceea ce ne leagă, ceea ce ne face asemănători, ceea ce ne apropie. 

Interculturalitatea este o componentă a realităţii zilnice din grădiniţă şi din şcoală.Tot modul 

de învăţare este organizat din perspectivă interculturală, permiţând învăţarea prin colaborare, 

comunicare şi nicidecum de marginalizare a unor copii.Deschiderea spaţiului şcolii către comunitate 

şi specificul ei, organizarea unor întâlniri, excursii, serbări cu specific intercultural, dar nu în 

detrimentul majorităţii, urmăreşte realizarea obiectivelor de egalizare a şanselor în educaţie. 
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În şcoala noastră sunt copii români, maghiari şi germani. 

 

RESURSE: 

Materiale: biblioteca şcolară, biblioteca clasei, bibliotecile personale, fişe de lucru, expoziţii, 

vizite, casete video, CD-uri, cărţi, aparate foto, imprimantă, diplome; 

Umane: elevi, cadre didactice, părinţi; 

Temporale – martie -  iunie 2019; 

Financiare – fonduri obţinute din activităţile de antreprenoriat; 

 

 

CUVINTE CHEIE: intercultural, etnie, tradiție, gastronomie, naționalități; 

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE:  

sala de clasă, sala de sport, biblioteca şcolii, grădinița  ; 

 

 

STRATEGII DE REALIZARE: 

 

1. METODE: conversaţia, explicaţia, execiţiul, problematizarea 

2. MATERIALE DIDACTICE: fotografii, colecţii etnografice, reviste, manuale, pliante 

 

 

 

CALENDARUL  ACTIVITĂŢILOR 

 

DATA OBIECTIVE ACTIVITATEA  

LOC DE 

DESFĂ- 

ŞURARE 

RĂSPUNDE 

Nov 

2019 

Familiarizarea copiilor cu 

conţinutul şi obiectivele 

proiectului 

“Împreună în 

diversitate”– 

cunoaşterea etniilor 

existente în școala 

noastră 

 

sala de 

sport, 

curtea 

scolii 

prof. coordonatori 

 

Martie 

2019 

Cunoaşterea produselor 

specifice naţionalităţilor 

conlocuitoare: români, 

rromi 

Vizită la bibliotecă  

Joc de rol: De-a 

bucătarii 

Expoziție de bucate 

tradiționale specifice 

diferitelor etnii 

 

biblioteca 

şcolii 

 sala de 

clasă 

bibliotecar Nicolcioiu 

Artemisa 
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Aprilie 

2019 

Cunoaşterea portului şi a 

tradiţiilor naţionalităţilor 

conlocuitoare  

Învăţarea unor cântece cu 

ajutorul unor elevi din 

etniile respective,din școală 

Educarea sensibilităţii şi a 

respectului faţă de portul 

naţionalităţilor 

conlocuitoare 

Dansuri specifice 

rromilor si romanilor 

Cântece  

Parada costumelor 

reprezentative pentru 

români,rromi 

Casa de 

cultura 

Parc 

 

prof. coordonatori 

 

 

Mai 

2019 

Redarea prin desen sau 

eseuri a copiilor de diferite 

etnii, sesizarea diferenţelor 

legate de port şi vorbă 

Desen: 

- Prietenul meu 

 

sala de 

clasă 

prof. coordonatori 

 

 

 

 

MONITORIZARE şi EVALUARE:     

 

• Realizarea de afişe, postere; 

• Mediatizare- online, afișe, televiziunea locală; 

• Adeverinţe, diplome; 

• Procese verbale; 

• Portofoliul şi CD-ul ce include activităţile desfăşurate în perioada derulării proiectului; 

DISEMINARE:  

• albume, pliante, CD-uri, 

• popularizarea activităţilor în rândul părinţilor 

• prezentare ppt  

• informaţii în Consiliul profesoral 

 

SUSTENABILITATE: 

Prin activităţile proiectului, ne propunem să respectăm drepturile fundamentale ale copilului, 

cum ar fi: dreptul la sănătate, la o calitate mai bună a vieţii, la educaţie, la informare, egalitate şi 

diversitate religioasă/etnică. 

Proiectul va promova atât prin activităţile desfăşurate cât şi prin intermediul persoanelor 

implicate; colaborarea, toleranţa şi înţelegerea interculturală indiferent de etnie sau naţionalitate. 
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CAPITOLUL IV – TESTE DE EVALUARE SI FISE DE LUCRU 
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FIŞĂ DE LUCRU 

Prof.Înv.Preșc Ristache Andreea Maria 

Grădinița cu Program Prelungit Bucovăț 
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Probleme ilustrate 

Pe-un catarg mai înclinat 

Doi pescăruși stau la sfat. 

Încă unul a venit 

Câți stau sus? Ai socotit? 

(2+1=3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trei marinari isteți, 

Stau pe punte. Sunt viteji! 

Încă 2 vin lângă ei. 

Spune câți sunt, dacă vrei!? 
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                  (3 + 2 = 5) 
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CAPITOLUL V – PROGRAME DE INTERVENTIE 

PERSONALIZATE
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PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT (PIP) 

  

 

   Numele si prenumele beneficiarului : L.V. 

   Domiciliul : Malu Spart 

   Scoala Gimnaziala nr 1 Malu Spart 

   Clasa : a- VIII- a 

   Prof. GÎLĂ CATRINELA FELICIA 

 

   Problemele cu care se confrunta copilul/elevul/tanarul (rezultatele evaluarii complexe) 

      -     intarzaierea reactiilor; 

- Capacitate redusa de a memora si de a intelege; 

- Dificultati in pronuntie; 

- Teama de necunoscut; 

   Prioritati pentru perioada 2018-2019: 

- Adaptarea elevului la mediul scolar; 

- Adaptarea cu disciplina: LIMBA ENGLEZA; 

- Invatarea unor elemente indispensabile pentru studiul limbii engleze; 

 

   Structura programului de interventie personalizat 

 

UNITATEA DE 

INVATARE 

OBIECTIVE 

OPERATIONALE 

CRITERII 

MINIMALE DE 

EVALUARE 

METODE SI 

INSTRUMENTE DE 

EVALUARE 

UNIT: ABOUT ME 

Tema: Copilul despre sine 

Functii comunicative: a se 

prezenta, a exprima 

activitati la prezent, a 

exprima abilitatea, a 

raspunde la o intrebare 

simpla 

Gramatica: substantivul 

(numarul singular), 

adjectivul posesiv, articolul 

a, an, the 

Prezentul verbelor: TO BE-

TO HAVE-CAN 

Vocabular: varsta, sex, 

imbracaminte, activitati 

sportive  

- sa se prezinte in 

limba engleza 

 

- sa citeasca in ritm 

propriu un text de 

dificultate medie in 

limba engleza 

 

-sa formuleze 

propozitii simple in 

limba engleza 

folosind suportul 

verbal si lexical 

oferite 

 

-sa completeze corect 

propozitii lacunare de 

dificultate medie   

-se prezinta correct cu 

numele, varsta si 

sexul 

 

-citeste un text simplu 

in limba engleza 

 

-formuleaza 

propozitii simple si 

corecte in limba 

engleza 

 

 

 

-completeaza 

propozitii lacunare cu 

cuvinte lipsa 

Observatia sistematica 

 

Aprecierea pozitiva a 

fiecarui raspuns 

 

Fise de lucru individuale 

 

 

 

Produse ale activitati directe 

 

 

PERIOADA:  

SEPT.- DEC. 

UNIT: WE TRAVEL 

BY… 

-sa incercuiasca 

corect raspunsuri la 

-incercuieste 

raspunsurile corecte 

 

Observatia si aprecierea 

pozitiva 
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Tema: Copilul si lumea 

inconjuratoare 

Funcii comunicative: a 

exprima activitati la 

present, a localiza in spatiu, 

a raspunde la o intrebare 

simpla 

Gramatica: substantivul 

(numarul singular), 

prezentul verbelor TO BE, 

TO HAVE, prepozitiile: 

on, in, under, near 

Vocabular: mijloace de 

transport   

intrebari despre un 

text simplu audiat 

 

-sa repete corect dupa 

model cuvinte noi in 

limba engleza 

 

-sa formuleze 

propozitii simple in 

limba engleza 

folosind suportul 

vizual si verbal 

 

-sa redactaeze 

propozitii simple in 

limba engleza 

 

-sa citeasca corect 

texte de dimensiuni si 

dificulate medie 

   

 

 

-repeta cuvintele 

corect 

 

 

-formuleaza 

propozitii 

 

 

 

 

-redacteaza propozitii 

simple corecte 

 

-citeste correct textele 

 

Imagini cu mijloacele de 

transport 

 

Fise de lucru individuala 

 

 

 

 

Verificarea orala 

 

 

 

PERIOADA: 

IAN – MAR. 

UNIT: WHAT SEASON 

IS IT? 

Tema: Vremea 

Functii comunicative: a 

exprima activitati la 

present, a raspunde la o 

intrebare simpla  

Gramatica: substantivul 

(numarul singular), verbele 

TO BE, CAN 

Vocabular: anotimpuri  

-sa incercuiasca 

raspunsurile corecte 

la intrebari despre un 

text simplu 

 

-sa citeasca corect 

texte despre 

anotimpuri de 

dificultate si 

simensiuni medii 

 

-sa identifice 

propozitii adevarate 

despre un text citit de 

dimensiuni si 

dificultate medii 

 

-sa completeze corect 

propozitii lacunare   

  

-incercuieste corect 

toate raspunsurile 

 

 

 

-citeste corect, cu 

putin sprijin 

 

 

 

 

-identifica 

propozitiile adevarate 

 

 

 

-completeaza corect 

propozitiile lacunare 

 

 

 Observatia sistematica 

 

 

Aprecierea pozitiva a 

raspunsurilor 

 

 

 

Evaluare orala 

 

 

 

 

Fise de lucru individuale 

 

PERIOADA: 

APRILIE - IUNIE 

 

 

 

 

   Evaluarea periodica 

   • Obiective realizate 

   • Dificultati intampinate 
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   • Metode cu impact ridicat: 

   – pozitiv                  – negativ 

    

   Revizuirea programului de interventie educational-terapeutica (in functie de rezultatele 

evaluarilor periodice) 

……………........................................................................................................................................

....................................................................... 

……………...................................................................................................................................  

  Recomandari particulare: Acest elev are nevoie de multa atentie si trebuie implicat in activitati 

de grup pentru a se simti parte componenta a grupului-clasa.    

Rolul si modul de implicare a parintilor in program- suportul parintilor este imperios necesar.  

 

 

 

Evaluarea periodica :  semestrial / anual  

Obiective realizate :    Imbunatatirea comprehensiunii textelor  

                                      Imbogatirea vocabularului  

                                      Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala  

 

Dificultati intampinate : - mentinerea lentorii ideatorii si a ritmului de executare a sarcinilor;  

                                           -motivatia scazuta pentru invatare;    

                                           - independenta redusa, rigiditate mintala, anxietate autonomie;                                          

                                

Metode cu impact pozitiv :  recompensarea  sociala, lucru pe grupe, intarirea pozitiva, 

modelarea comportamentala, explicatia, demonstratia                 

                                negativ: - 

Revizuirea PIP - semestrial si  la sfarsitul anului scolar 

Recomandari particulare :  continuarea lucrului diferentiat  

Rolul si modul de implicare a parintilor in program:  

- Tin legatura cu cadrele didactice  

- Participa la sedinte de consiliere  

- Comunica periodic cu cadrul didactic de sprijin , d-na diriginta  

- Sustine copilul in realizarea sarcinilor, asigura o atmosfera de echilibru emotional  

- Contribuie la dezvoltarea autonomiei personale implicandu-l in activitati corespunzatoare 

varstei  
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METODE DE INSTRUIRE 

Din punct de vedere al finalitatilor urmarite, metodele sunt definite drept modalitati practice de 

actiune cu ajutorul carora, sub indrumarea profesorului sau in mod independent, elevii achizitioneaza 

cunostinte, isi formeaza priceperi si deprinderi, capacitate si atitudini, personalitatea autonoma si creative. 

Modalitati de comunicare orala: 

    - metode expositive- povestirea, explicatia, descrierea; 

    - metode interrogative-conversatia euristica; 

    - metode care presupun discutii si dezbateri- problematizarea, metodele modern centrate pe 

elev(active). 

Metode bazate pe contactul cu realitatea: -demonstratia, modelarea, experimental. 
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PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZA 

ȘCOALA GIM. NR 1 MALU SPART 

Numele și prenumele elevului: L.V. 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Malu-Spart 

Clasa: a VIII-a A 

Data de elaborare a programului: 30.09.2021 

Durata de desfășurare a programului: octombrie 2021- iunie 2022 

Prof. RALUCA GEANTĂ 

 

Date despre familie:   Eleva provine dintr-o familie organizată, care se ocupă de creșterea și 

educarea sa, fiind singurul copil. Familia manifestă o atitudine pozitivă față de activitatea 

școlară, este receptivă la sugestiile date de cadrele didactice și la ceilalți factori educativi din 

școală.  Situația materială a părinților este modestă, însă aceștia se străduiesc să asigure copilului 

tot ce îi este necesar atât acasă, cât și la școală. 

Mama merge periodic cu copilul la medicul specialist și la ședințe de logopedie, ceea ce 

contribuie major la evoluția favorabilă a acestuia. 
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Domeniul de intervenţie: EDUCAȚIE SOCIALĂ 

Obiective 

pe termen scurt 

Obiective 

operaţionale 

Activităţi de 

învăţare 

Criterii minimale pentru 

evaluarea progresului 

Metode şi instrumente de 

evaluare 

1.                  Dezvoltarea 

capacităţii de receptare a 

mesajului oral 

2.                  Dezvoltarea 

capacităţii de exprimare orală 

3.                  Dezvoltarea 

capacităţii de receptare a 

mesajului scris (citirea / lectura) 

Să identifice literele alfabetului 

4.                  Dezvoltarea 

capacităţii de exprimare scrisă 

Să formuleze propoziţii simple 

- să formuleze cu 

cuvinte proprii 

semnificaţia globală a 

mesajului oral 

- să sesizeze intuitiv 

corectitudinea unei 

propoziţii ascultate 

- să explice sensul 

cuvintelor într-un 

enunţ dat 

- să formuleze clar şi 

corect enunţuri verbale 

potrivite unor situaţii 

date 

- să integreze cuvintele 

noi în enunţuri 

- să sesizeze legătura 

dintre enunţuri şi 

imaginile care le 

însoţesc 

-exercitii de 

delimitare a 

cuvintelor in 

enunturi; 

-exercitii de 

stabilire a pozitiei 

unui cuvant intr-o 

propozitie; 

-jocuri de punere 

in corespondenta 

a unui cuvant 

auzit cu imaginea 

corespunzatoare; 

 

- exerciţii de 

trasare a 

elementelor 

grafice; 

- exerciţii de 

adoptare a poziţiei 

corecte si comode 

pentru scris; 

- înţelege semnificaţia globală a 

unui text scurt, după ascultarea 

repetată a acestuia, sau după 

lămuriri suplimentare; 

- formulează răspunsuri la 

întrebările puse, uneori cu 

imprecizii, corectate la 

solicitarea profesorului; 

- distinge şi delimitează 

cuvintele în propoziţii de două 

cuvinte, rostite clar 

- citeşte fluent şi corect 

enunţuri  cunoscute, cu ezitări 

sau pauze mai lungi, atunci când 

întâlneşte cuvinte care conţin 

aglomerări de consoane, grupuri 

de litere etc.; 

- construieşte  în scris propoziţii 

corecte 

-copiază/ transcrie/ scrie după 

dictare 

Evaluarea orală şi scrisă 

Aprecieri stimulative 

Evaluare cu mai multe 

reveniri 

Evaluări curente formative 

Probe scrise, fişe de lucru 
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- să desprindă 

semnificaţia globală a 

unui text citit 

- să citească în ritm 

propriu, corect un text 

cunoscute 

- să scrie corect, lizibil 

şi îngrijit propoziţii 

scurte 

- exerciţii de 

scriere a unor 

elemente grafice 

pregătitoare, care 

sa faciliteze 

scrierea literelor 

si scriere în duct 

continuu; 

- exerciţii de 

scriere a literelor, 

silabelor, 

cuvintelor si 

propoziţiilor; 

- exerciţii de 

scriere a literelor 

si a cuvintelor, 

respectând forma, 

mărimea lor; 

- exerciţii de 

încadrare corecta 

în pagina a 

textului (data, 

alineat); 

- exerciţii de 

apreciere corecta 

a spaţiului dintre 

cuvinte; 
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Prin acest program s-a urmărit: 

•         recuperarea laturilor disfuncţionale; 

•         structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu un grad mare de adaptare şcolară şi 

socială); 

•         consilierea comportamentală; 

•         antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

•         antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 

•         dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

•         formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

•         îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

•         dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

•         dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

•         dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 

 

Rolul si modul de implicare a părinţilor in program: 

Tin legatura cu cadrele didactice; 

Comunica periodic cu cadrul didactic de sprijin; 

Ajuta copilul in realizarea sarcinilor 
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Scopul: 

- înlăturarea şi diminuarea dificultăţilor determinate de deficienţele pe care le are elevul, urmărind realizarea unei pregătiri şcolare şi 

unei socializări la nivelul maxim al potenţialului său. 

- asigurarea unei baze instrumentale care influenţează fundamental evoluţia ulterioară a elevului. 

Planificarea intervenției: 

a) La nivelului elevului 

b) La nivelul cadrelor didactice 

c) La nivelul clasei: acordare de sprijin de către colegii de clasa 

d) La nivelul familiei: recomandări pentru supravegherea pregătirii lecţiilor, relaţionarea cu şcoala prin participare la consultaţii cu 

părinţii, şedinţe şi efectuarea de vizite la domiciliul elevului. 

Instrumente de evaluare: 

a) Fișe si teste periodice 

-povestire a unor întâmplări de viaţă sau a unor povestiri scurt 

b) Analiza documentelor şcolare 

Metode şi instrumente de aplicare: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, metodele gândirii  
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CURRICULUM ADAPTAT PENTRU ELEVII CU CES 

ADAPTAREA STRATEGIILOR DIDACTICE 

DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 

        Prof. Dascălița Ana-Maria 

   Școala Gimnazială Căteasca 

NUME ȘI PRENUME ELEV:    

 CLASA:  a VI-a  

ARGUMENT 

                        Școala românească a acestui secol încearcă să ofere servicii educaționale speciale 

pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de învățare și de participare a tuturor elevilor la activități.  

                       Școala trebuie să-și extindă scopul și rolul pentru a putea răspunde unei mari 

diversități a copiilor. În astfel de situații educația incluzivă rămâne o provocare pentru schimbarea 

atitudinilor și mentalităților de excludere. Fiecare copil are dreptul la educație, indiferent de 

capacitățile intelectuale.  

                        Școala trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor fiecărui copil, indiferent de 

problemele pe care acesta le are. Abordarea acestei probleme trebuie să ia în calcul principiile 

incluziunii: 

- Principiul drepturilor egale pentru o dezvoltare conform potențialului propiu; 

- Principiul unicității caracteristicilor, intereselor, nevoilor de învățare; 

- Principiul diversității; 

- Principiul accesului și participării conform abilităților și nivelului de dezvoltare. 

Curriculum are ca scop accesibilizarea conținutului și a metodelor educative pentru a fi însușite de 

școlarii cu cerințe speciale. 

 

LIMBA ROMÂNĂ 

CURRICULUM ADAPTAT 

Competențe generale: 

 1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi 

producerea textului oral  
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2. Receptarea textului scris de diverse tipuri  

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri  

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

 5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional 

 

CLASA a VI-a 

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi 

producerea textului oral: 

1.1. Rezumarea  unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate şi 

dialogate  

− exerciții de ascultare activă, punând întrebări referitoare la o idee/o informație din textul 

audiat;  

− formularea ideilor principale dintr-un mesaj transmis de către un prieten/coleg;  

1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi puncte de vedere în texte orale, 

participând la discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele citite/ascultate  

− elaborarea unui text oral pornind de la un enunț dat/de la o imagine dată; 

1.3 Adecvarea comunicării nonverbale şi paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și 

atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau mediată 

 − relatarea de întâmplări, folosind mima, pantomima; 

 − jocuri de rol cu folosirea dialogului pe diverse teme de interes;  

1.4 Participarea la interacţiuni verbale simple cu mai mulţi interlocutori  

- exerciții de construire a unei situații de comunicare pornind de la un aspect relevant pentru 

comportamentul școlar; 

 − exerciţii de extragere a unor informaţii dintr-un dialog; 

 

2. Redactarea textului scris de diverse tipuri  

2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din texte literare și nonliterare, continue, 

discontinue și multimodale 

 − povestirea subiectului unei opere epice  

− identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a atitudinilor exprimate într-un text. 
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2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de dificultate 

− exerciţii de elaborare a rezumatului, pe baza planului dezvoltat de idei. 

2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative şi critice pe marginea unor texte diverse 

 − relatarea unor întâmplări personale,  

 − exerciţii de utilizare a descrierii şi a naraţiunii.  

2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse tipuri de texte citite 

− exerciţii de justificare a unor puncte de vedere pe teme diferite, de interes personal sau şcolar;  

2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității materialelor citite 

 − înregistrarea lecturilor făcute pe parcursul unui semestru într-un grafic. 

 

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri  

3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere 

− exerciţii de transformare/rescriere a unor texte după criterii date; 

 − scrierea unui text cu început/cu sfârșit dat 

 − redactarea unor compuneri narative, pe diverse teme.  

3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text complex, cu integrarea unor tabele 

 − exerciții de asociere a unor texte cu o serie de diagrame, tabele, grafice date etc.; 

3.3 Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare 

        − exerciții de concepere/realizare a unui text pe o temă dată;    

 

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise  

4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard 

pentru înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a intenţiilor communicative 

 − emiterea de instrucțiuni pentru colegi, folosind corect flexiunea verbală, nominală și 

pronominală; 

 4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba română 

standard, pentru exprimarea corectă a intenţiei comunicative  

− completarea unor enunţuri cu faptele de limbă omise; 

4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în realizarea propriei pronunţii şi scrieri  

− analiza unor enunţuri greşite şi corectarea acestora în funcţie de normele limbii actuale, în 

exerciții fonetice diverse; 
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 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, 

prin raportarea la normă 

− exerciţii de precizare a sinonimelor, a antonimelor, a omonimelor unor cuvinte date;  

− identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie de context. 

 4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică şi competenţa lingvistică, în 

procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii 

 − redactarea unor texte cu respectarea normei lingvistice în vigoare. 

 

5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional  

 5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor comunități etnice de pe 

teritoriul României − discuții despre diferențele culturale ale comunității proprii și ale altor 

comunități etnice (comportamente sociale, valori, stil de viață), valorificând informațiile din 

legendele popoarelor;  

− prezentări ale specificului local în spațiul tradițiilor românești;  

− proiect de prezentare a sărbătorilor tradiționale (de iarnă și de primăvară), la români și la alte 

popoare; 

 

Conţinuturi: 

Tema generală:  EU ȘI UNIVERSUL MEU FAMILIAR 

Domenii de conţinut Conţinuturi 

COMUNICARE ORALĂ − Roluri în comunicare: vorbitor, ascultător 

 − Reguli de acces la cuvânt (aşteptarea rândului la cuvânt) 

 − Unităţile comunicării: actele de limbaj (a afirma, a întreba, a solicita, a recomanda, 

a promite, a felicita, a declara etc.);  

− Strategii de ascultare activă: ascultarea atentă a interlocutorului fără a-l întrerupe,  

− Atitudini comunicative: atenţie, empatie  

− Exprimarea adecvată a emoţiilor   

Tipuri de interacţiune propuse: conversații informale, dialoguri între doi participanţi 

LECTURĂ  − Textul narativ literar – în proză, în versuri  

• Instanţele comunicării narative: autor, personaje  

• Dialogul în textul literar 
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− Textul descriptiv literar 

− Versificație: rima, strofa, măsura versurilor 

 − Interese și atitudini față de lectură 

 Sugestii pentru alegerea textelor – texte literare și nonliterare/ficționale și 

nonficționale (text integral sau fragment); b) texte discontinue: tablă de 

materii/cuprins, liste, tabele, calendare, etichete, articole din DEX; schema; c) texte 

multimodale: manualul, benzile desenate.  

Domenii de conţinut Conţinuturi 

REDACTARE Etapele scrierii: 

− Rezumatul  

− Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă 

 Tipuri de texte recomandate pentru activităţile de redactare: (a) notițe (b) texte 

narative: relatarea unor experiențe personale, narațiuni ficționale  

ELEMENTE DE 

CONSTRUCȚIE A 

COMUNICĂRII 

Gramatică − Enunțul. Punctuația enunțului  

− Propoziția simplă. Propoziția dezvoltată 

 − Propoziția afirmativă. Propoziția negativă  

-Identificarea verbului/substantivului/adjectivului/pronumelui/numeral 

ELEMENTE DE 

INTERCULTURALITATE 

− Identitate personală – identitate națională – diversitate culturală și lingvistică  

(Tradiții și obiceiuri românești) 

 

 PLANIFICARE ANUALĂ 

Nr. 

crt. 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE SEMESTRUL 

I 

SEMESTRUL AL 

II-LEA 

OBS. 

1. CUNOAȘTERE ȘI AUTOCUNOAȘTERE 4 2 Săpt. 

Școala 

Altfel 

 

2. RECAPITULARE, EVALUARE INIȚIALĂ 4 2 

3. VOCABULAR 8 12 

4. COMUNICARE 8 13 

5. LECTURĂ  8 12 

6.  REDACTARE 8 12 

7. ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII 10 13 
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8. ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE 3 6 

9. RECAPITULARE ȘI EVALUARE FINALĂ 3 4 

  56 76  

 Total ore pe an: 132 + 4 ore / Săptămâna Școala 

Altfel = 136 ore/ an 

130 
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PROGRAM  DE  INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 

Profesor de limba engleză- Chiriac Erika Karina 

Școala Gimnazială C. Parfene Vaslui 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI:  

DATA NAȘTERII:  

CLASA: a V-a  

ANUL ȘCOLAR: 2021-2022 

DIAGNOSTICUL: 

ECHIPA DE INTERVENȚIE: Profesor de limba engleză- Chiriac Erika Karina 

SCOPUL Diminuarea dificultăţilor de învăţare la limba engleză, diminuarea tulburărilor de atenţie, 

consolidarea deprinderilor de a lua notiţe în timpul orelor şi de a scrie frumos în pagină 

❖ OBIECTIVE: 

             PE TERMEN SCURT   - Formarea abilităţilor de comunicare; 

                                           - Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

                                           - Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

                                           - Participarea la activităţi de grup; 

            PE TERMEN MEDIU   

           1. Formarea abilităţilor de înţelegere a unui text 

           2. Dezvoltarea capacităţii de a verbaliza întâmplările trăite şi    cunoştinţele însuşite; 

     3. Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic 

 DURATA PROGRAMULUI: An şcolar 2020-2021 

 DOMENIUL/DOMENII DE INTERVENȚIE: Limba engleză 

❖ DATA ELABORĂRII PIP: noiembrie 2021 

❖ DATA REVIZUIRII PIP: 

❖ CONȚINUTUL ACTIVITĂȚILOR: 

               Unit 1: We’ re from the UK 

               Unit 2 : Are they twins? 

             Unit 3 : Have you got a pet? 

             Unit 4: There’s a huge garden 

 Unit 5: I usually get up early 
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 Unit 6: What do you do on Saturdays? 

 Unit 7: I can cook very well 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

operațional 

Strategii de 

terapie și 

recuperare 

Intervalul 

de timp 

Evaluarea și aprecierea 

evoluției 

Indicatori Instrumente 

1. Să desprindă sensul global din 

scurte mesaje audiate (mini-

dialog, descrieri de persoane/ 

obiecte/ acţiuni) 

-învăţarea 

corectă a  

numelui, 

vărstei  

 

-citeste un text 

simplu in 

limba engleză 

 

-formulează 

propoziţii 

simple si 

corecte în 

limba engleză 

 

-completează 

propoziţii 

lacunare cu 

cuvinte lipsă 

Sem. I 

Sem. al 

II lea 

 

-Ascultă şi reproduce 

greoi o comunicare ; 

- Înţelege  cu dificultate 

sensul cuvintelor în 

funcţie de context ; 

 

 

 

2. Să-şi formeze şi să-şi dezvolte 

deprinderi de citire corectă, în 

ritm propriu a unor propoziţii, 

texte de mică întindere sau 

medie; 

- exerciţii de 

repetare după 

model; - 

exerciţii de 

corectare a 

pronunţiei şi 

intonaţiei 

- joc-concurs 

pentru 

alcătuirea de 

propoziţii 

coerente 

conţinând mai 

multe cuvinte 

noi 

. 

 

Sem. I 

Sem. al 

II lea 

- Citeşte în ritm propriu  

şi propoziţii, uneori cu 

repetări, corectate la 

intervenţia 

profesorului; 
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-exerciţii de 

citire corectă, 

în ritm propriu 

a unor  

propoziţii, 

texte de mică 

şi medie 

întindere 

3. Să completeze corect tabele cu 

informţii dintr-un text de 

dimensiuni medii citite 

-exerciţii de 

alcătuire a 

unor enunţuri 

după imagini  

cu tematică 

adecvată 

 

-completarea 

unor enunţuri 

lacunare, 

având la 

dispoziţie 

imagini. 

 

Sem. I 

Sem. al 

II lea 

Formează oral  şi scris 

propoziţii   simple; 

 

4.  

Să realizeze scurte descrieri în lbengleză 

pornind de la întrebări simple    

-exerciţii de 

citire repetată 

a unor pasaje 

din textele 

suport 

-  

exerciţii de 

corelare; - 

răspunsuri la 

întrebări de 

control;  - 

exerciţii de 

confirmare a 

înţelegerii 

globale a unui 

text audiat, 

prin 

îndeplinirea 

unei sarcini 

simple (de ex. 

bifează, 

încercuieşte, 

mimează, 

Sem. I 

Sem. al 

II lea 

-Înţelege semnificaţia 

globală a unui text de 

mică întindere , după 

ascultarea repetată a 

acestui, sau după 

lămuriri suplimentare; 

 

-Povesteşte greoi dupa o 

imagine sau text cu/ fara 

sprijinul profesorului;  

 

-Participă verbal şi / sau 

nonverbal la simularea 

unor diverse situaţii de 

comunicare ; 
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desenează 

etc.); 

- exerciţii de 

răspuns la 

comenzi / 

întrebări / 

formule de 

comunicare în 

societate;  

 - activităţi de 

confirmare a 

receptării 

(realizarea 

unui desen, 

aranjarea unor 

obiecte, 

notarea / 

alegerea unor 

date/detalii 

dintr-un text 

audiat etc 

 

 

 

 

5.  Să identifice semnificaţia unor 

enunţuri simple, referitoare la 

universul imediat 

-exerciţii de 

aranjare a 

imaginilor tip 

puzzle 

 

-exerciţii de 

analiză a unor 

imagini pentru 

a descoperi 

firul logic 

 

- 

 

-exerciţii de 

recunoaştere a 

unor 

evenimente 

 

Sem. I 

Sem.al  

II lea 

-Formulează răspunsuri 

la întrebările puse, 

uneori cu imprecizii, 

corectate la solicitarea 

profesorului; 

 

-Povesteşte  cu sprijin 

sau răspunzând la 

întrebări fapte/ 

întâmplări proprii sau 

din mediul înconjurător 

/ poveşti de mică 

întindere; 

 

-Participă la jocuri de 

rol  pe teme cunoscute 

din viaţa reală ; 

 

6. Să memoreze  cuvinte legate de 

vreme,familie 

-exerciţii de 

repetare în 

vederea 

Sem. I 

Sem. al 

II lea 

-Memorează scurte 

expresii 
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memorării de 

expresii 

-exerciţii de 

învățare a 

unor expresii 

pentru 

folosirea  

acestora în 

diferite 

contexte  

 

 

7. Să-şi dezvolte abilităţile de 

scriere corectă, lizibilă şi 

îngrijită ; 

 

-exerciţii de 

scriere 

corectă, 

lizibilă şi 

îngrijită 

 

Sem. I 

 

Sem. al 

II lea 

Scrie corect şi îngrijit 
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PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

Prof.Cărășel Nicolița 

Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă,,Sf.Vasile”Craiova 

Matematică și cunoașterea mediului 

 

Nume şi prenumele beneficiarului:X 

Data şi locul naşterii: 24.X.2012 

Domiciliu: judeţul Dolj, Craiova 

Școala/Instituţia: Școala Gimnazială Particulară ”Ethos” Craiova 

Echipa de lucru: 

Înv.Staicu Sidonia 

Prof. itinerant: Cărăşel Nicoliţa 

Probleme cu care se confruntă copilul/elevul tânărul(rezultatele evaluării complexe) 

Copilul se încadrează în gradul de handicap accentuant 

Tip dizabilitate: tulburare mixtă de achiziții școlare,  

Dizabilităţi asociate: psihică,mental,sindrom hiperkinetic 

Deficit în funcţionarea: proceselor cognitive, mnezice şi atenţionale. Stadiul operaţiilor concrete.. 

Limbaj expresiv verbal în curs de formare, funcţionează structurile gramaticale. 

Capacitate scăzută de adaptare, participare, deficit de atenție. 

Priorități pentru perioada: septembrie2021-iunie2022 

Obiective propuse : Dezvoltarea  potențialului  cognitiv și creșterea gradului de mobilizare a 

atenției  voluntare.  
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Structura programului de interventie personalizat: 

Obi

ecti

ve 

 

Conținuțuri Metode şi 

mijloace 

de 

realizare 

 

Mijloace 

 

Perioa 

da de 

interv

enţie 

 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrument

e de 

evaluare 

 

O1 

Operații cu numere 

naturale în concertul 0-31 

 

Conversaț

ia 

 

Exercițiul 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru 

 

Lipici, 

foarfecă, 

hârtie 

glacee 

 

1/2  

lună 

Subliniază 

corect cifra 

zecilor 

 

Subliniază 

corect cifra 

unităților 

 

Observarea 

sistematică 

 scris 

Oral; 

 

 

O2 compararea unor grupuri 

de obiecte prin punerea 

elementelor unele sub 

altele, încercuirea părţilor 

comune, punerea în 

corespondenţă; 

Conversaț

ia 

 

Exercițiul 

 

Explicația 

Jocul  

Fișe de 

lucru; 

 

Creion 

colorat; 

marker; 

1  lună Identificarea  

conținutului 

textului 

Evaluare 

orală 

Evaluare 

scrisă 

O3 

 

 

 

 

 

Ordinea efectuării 

operațiilor cu numere 

natural în concertul 0-31 

Conversaț

ia 

 

Exercițiul 

 

Explicația 

 

Fise de 

lucru  

 

 

Calculator 

1/2 

lună 

 

 

 

 

Descompune

rea unui 

număr 

folosind 

regula 

Observarea 

sistematică 

 

; 

 . 
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Demonstr

ația 

 

 

Lipici, 

foarfecă, 

hârtie 

glacee 

 

 

 

 

 

învățată la 

clasă 

O4 identificarea numărului 

mai mic/mai mare pe baza 

comparării a două numere 

mai mici decât 31 şi 

scrierea relaţiei; 

Conversaț

ia 

 

Exercițiul 

 

Explicația 

Jocul 

Fise de 

lucru  

 

 

Lipici, 

foarfecă, 

hârtie 

glacee 

1  lună Scrie corect 

operatorii 

matematici 

între numere: 

<,>, = 

Observarea 

sistematică 

 

Evaluare 

scrisă 

O5 observarea simetriei la 

figurile geometrice plane, 

la obiecte și ființe din 

mediul apropiat; 

Conversaț

ia 

 

Exercițiul 

 

Explicația 

 

Jocul 

Fișe de 

lucru; 

 

Creion 

colorat; 

marker; 

1/2 

lună 

Identifică 

asemănarea 

între 2 multe 

figuri 

geometrice 

Observareas

istematică 

 

Auto-

evaluare; 

 . 

Evaluare 

scrisă 

O6 decuparea pe contur a 

formelor geometrice 

plane de diferite 

dimensiuni, realizate pe 

diverse suporturi (hârtie 

glasată, carton); 

Conversaț

ia 

 

Exercițiul 

 

Explicația 

 

Demonstr

ația 

Fise de 

lucru  

 

 

Lipici, 

foarfecă, 

hârtie 

glacee 

1/2lun

ă 

Recunoaște 

figurile 

geometrice 

 

Desenează 

corect: 

pătrat, 

dreptunghi, 

triunghi, cerc 

Observarea 

sistematicț 

 

Evaluare 

scrisă 
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Evaluare periodica: 

 

Obiective realizate: recuperarea laturilor disfuncţionale în ceea ce privește citirea conștientă și 

înțelegerea cerințelor din sfera matematicii; antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l 

stimula; 

Dificultati intampinate:  

Metode cu impact -pozitiv: activitățile practice,  autoevaluarea,  softurile didactice, jocurile 

didactice 

   -negativ: fișele de lucru 

     În urma evaluarii rezultatelor obținute după derularea programului de intervenție pe o perioada 

de  doua luni, s-a constatat ca elevul reacționeaza pozitiv la probele practice. 

Revizuirea programului: 

Fișe de lucru mai atractive, activități practice mai numeroase 

Rolul şi modul de implicare al părinţilor 

           Stimularea dezvoltării intelectuale, a proceselor sale de învăţare prin încurajare, stimularea 

cognitivă, interacţiune, comunicare, conversaţie, răspuns la întrebările copilului, încurajarea şi 

participarea la jocurile acestuia. 

            La nivelul interacţiunii cu copilul se impune îndrumare, sistem de reguli şi recompense, 

impunere de limite, astfel încât să fie capabil să dezvolte un comportament social adecvat. 

            Sunt necesare satisfacerea nevoii copilului de relaţii sigure, stabile, afectuoase cu adulţii 

importanţi din viaţa sa, menţinerea sensibilităţii şi atenţie faţă de nevoile copilului, contact fizic 

adecvat, confort, ocrotire suficiente pentru a demonstra afecţiune.  

           În activitățile casnice, părinții vor trasa sarcini simple și concise de rezolvat astfel încât să 

stimuleze atenția și dezvoltarea capacității de concentrare, îndeplinirea sarcinilor fiind finalizată 

cu laude şi încurajări. 

Recomandari 

Este necesara derularea unui P.I.P. care va  utiliza softuri educationale. 

Recomandări particulare 

Sprijin educaţional în mediul şcolar şi la domiciliu. Activitate de terapia tulburărilor de atenție și 

concentrare. 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

Ed. hus Ramona 

 Gpp nr 52 Oradea 

 

• Numele şi prenumele copilului: B. V. 

• Data naşterii: 20.x.2015 

• Vârsta:  5 ani şi 7 luni                                                          

• Grupa/ Clasa:  Mare 

• Diagnostic psihologic1: - 

• Deficienţe/ probleme de sănătate asociate2: - 

• Nivel de dezvoltare apreciat în urma evaluării utilizând Inventarul de abilită şi 

Portage3 : 

- Socializare: VM .5  ani şi 10 luni, rezintă un avans  de ..... ani 3 luni 

- Limbaj: VM 5 ani şi 10 luni, rezintă un avans de ..... ani 2 luni 

- Autoservire: VM 5 ani şi 11 luni, rezintă un avans de ..... ani 4 luni 

- Cognitiv: VM 5  ani şi 3 luni, rezintă o întârziere de ..... ani 4 luni 

- Motor: VM 5  ani şi 10 luni, rezintă un avans de ..... ani 3 luni 

• Recomandări: 4(de ex.:) Având în vedere declajaul optim  între vârsta mintală şi cea 

cronologică în domeniul Cognitiv, programul de intervenţie va viza, dezvoltarea cognitivă 

, în colaborare cu părinţii. 

• Echipa de caz: ex. educatoare, părinţi. 

 
1 Dacă este cazul 
2 Dacă este cazul 
3 Notați rezultatele doar pentru ariile evaluate 
4 Este doar un exemplu 

Puncte tari : 

Ex: Receptivitatea, curiozitatea, sociabilitatea 

dezvoltarea motorie optimă. 

-Înţelege mesaje şi comenzi date 

-Participă la dialoguri  

 

Puncte slabe : 

Ex:, management deficitar al emoţiilor, 

rezistenţa scăzută la frustrare 

 -Prezintă dificultăţi în recunoaşterea 

sunetelor ........ 

Oportunităţi : 

Deschiderea şi implicarea ambilor părinţi. 

Ameninţări : 

Îmbolnăviri frecvente, care întârzie 

aplicarea PIP. 

Deficit de atenţie 
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• Perioada de implementare a programului: 22.04. 2021- 2.06.2021 

 

 

 

Domeniu de 

intervenţie  

 

Obiective operaţionale 

Evaluarea progresului* 
Luna1 Luna 2 

ST SP FS ST SP FS 

COGNITIV 

Item 74  Portage: 

Numeşte trei monede diferite (1 leu, 3 

lei, 25 bani) 

      

Să citească cifra de pe monedă, 25 bani, 1 

leu, 5 lei, la cerere să ofere suma cerută. 

(”Dă-mi te rog 1 leu”). 

      

Să asocieze moneda cu  valoarea 

obiectelor : 3 gumiţe costă 25 bani, o 

bomboană costă 1 leu, două mere costă 5 

lei. 

      

Item 81 

Spune dacă un obiect este mai lung sau 

mai scurt 

      

Asează in ordine crescătoare creioanele, 

de la cel mai scurt la cel mai lung 

      

Numeste cel mai lung creion din sirul 

crescător 

      

Cută in mediul inconjurător 2 obiecte si 

spune care este cel mai scurt (ex: 

perdelele din geam, covoarele din clasă, 

etc) 

      

Item 90 Portage:  

Spune în ordine literele alfabetului 

      

Să înveţe  cântecul ”Alfabetul”, cu 

ajutorul imaginilor, asocind obiectul din 

imagine cu litera (sunetul iniţial). 

      

 Să înveţe alfabetul pe fragmente, spune 

primele două litere singur, urmataoarele 

două litere cu ajutor, se repată astfel 

adăugând încă două litere până se ajunge 

la reproducerea întregului  alfabet. 

      

Item 98 Portage: 

Asociază literele mari cu cele mici ale 

alfabetului. 

      

 Să aşeze cartonaşele  cu literele mari ale 

alfabetului pe podea,  să asocieze 

cartonaşele  cu literele mici la cartonaşele 

potrivite cu litere mari.  
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Să urmărească  cuvântul  scris numai cu 

litere mari sau numai cu litere mici. Apoi  

să asocieze un set de litere diferite faţă de 

cele cu care era scris cuvântul şi puneţi-l 

să alcătuiască cuvântul. 

      

 Item 100 Portage: Copiază un romb.       

Să copieze rombul după un şablon.       

Să  deseneze un romb unind punctele.       

• Dificultăţi întâmpinate: a necesat exersarea unui timp mai indelungat de cât cel 

propus în asocierea literelor mari cu cele mici. 

• Recomandări:   

*Indici de performanţă în evaluarea progresului : 

 ST- realizează sarcina de lucru cu sprijin total: verbal şi fizic 

 SP- execută sarcina cu sprijin parţial:  verbal sau fizic/ nu finalizează sarcina. 

 FS- execută în întregime sarcina singur 
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Programă şcolară adaptată pentru disciplina 

Matematică 

Clasa a IV-a 

                                                                                                      Prof. înv. primar Hreniuc Daniela 

                                                           Școala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu” Bârlad 

 

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 

 

A.Competențe specifice și exemple de activități de învățare 

1.Identificarea unor relaţii/regularităţi din mediul apropiat 

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârșitul clasei a IV-a elevul B.D. va fi capabil: 

1.1.Explicarea unor modele/regularităţi, pentru 

crearea de raţionamente proprii  

1.2.Generarea unor modele repetitive/ regularităţi  

Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă 

următoarele activități: 

• identificarea unor corespondenţe între două 

mulţimi de numere, în situaţii practice  

▪ realizarea unor modele repetitive cu obiecte date  

 

 

2.Utilizarea numerelor în calcule 

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare 

2.1. Recunoaşterea numerelor naturale în 

concentrul 0- 1 000 000 şi a fracţiilor cu numitori 

mai mici sau egali cu 10, respectiv egali cu 100  

 

 

 

• scrierea cu cifre/litere a unor numere din intervalul 

0 – 1 000 000  

• citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1 000 000  

• compunerea şi descompunerea numerelor din/în 

sute de mii, zeci de mii, mii, sute, zeci şi unităţi  
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2.2. Compararea numerelor naturale în 

concentrul 0 – 1000 000, respectiv a fracţiilor care 

au acelaşi numărător sau acelaşi numitor, mai mic 

sau egal cu 10 sau numitor egal cu 100  

 

 

2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 

0 – 1 000 000 şi respectiv a fracţiilor care au 

acelaşi numărător sau acelaşi numitor, mai mic 

sau egal cu 10 sau numitor egal cu 100  

2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere 

naturale în concentrul 0 - 1 000 000 sau cu numere 

fracţionare  

 

 

2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în 

concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel mult 

trei cifre şi de împărţiri la numere de o cifră sau 

două cifre  

• reprezentarea intuitivă a unei fracţii utilizând 

desene, haşuri, decupaje etc., pornind de la 

experienţa cotidiană  

▪ compararea unor numere mai mici sau egale cu  

1 000 000 utilizând algoritmul de comparare  

▪ scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, 

utilizând semnele <, >, =  

▪ compararea unor fracţii cu întregul, în situaţii 

familiare  

• precizarea succesorului şi/sau a predecesorului 

unui număr  

• ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor 

numere mai mici sau egale cu 1 000 000  

▪ compunerea şi descompunerea numerelor naturale 

în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând adunarea şi 

scăderea, fără trecere peste ordin  

▪ efectuarea de adunări/scăderi, fără trecere peste 

ordin în concentrul 0 – 1 000 000, 

• efectuarea de înmulţiri şi împărţiri cu 10, 100,  

1 000  

• efectuarea de înmulţiri a unui număr mai mic decât 

1 000 000 cu un număr format cu o cifră 

 

3. Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat 

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare 

3.1.Localizarea unor obiecte în spaţiu şi a unor 

simboluri în diverse reprezentări  

 

 

▪ jocuri de construcţii a unor ansambluri de obiecte 

cu forme geometrice, cu respectarea unor cerinţe 

(de exemplu: deasupra cubului să fie un cilindru, iar 

în stânga cubului, să fie un con)  

• identificarea şi denumirea figurilor plane  
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3.2. Explorarea caracteristicilor, relaţiilor şi a 

proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice 

identificate în diferite contexte  

 

• recunoaşterea în situaţii familiare/în reprezentări a 

unor obiecte cu formă geometrică (cub, 

paralelipiped, piramidă, cilindru, sferă, con)  

 

4. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări 

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare 

4.1. Utilizarea unor instrumente şi unităţi de 

măsură standardizate, în situaţii concrete, inclusiv 

pentru validarea unor transformări  

4.2. Operarea cu unităţi de măsură standardizate, 

folosind transformări  

 

▪ compararea unor sume de bani compuse din 

monede şi bancnote diferite; jocuri de utilizare a 

banilor  

• efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură 

pentru lungime, masă, capacitate (volum), unităţi 

monetare  

 

5.Rezolvarea de probleme în situaţii familiare 

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare 

5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor 

simboluri matematice în rezolvarea şi/sau 

compunerea de probleme cu raţionamente diverse  

5.2. Organizarea datelor în tabele şi 

reprezentarea lor grafică  

 

5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile 

aritmetice studiate, în concentrul 0 - 1 000 000  

▪ aflarea unui termen necunoscut, folosind diverse 

metode  

 

• selectarea şi gruparea unor simboluri/numere/ 

figuri geometrice/corpuri geometrice după mai 

multe criterii date  

▪ rezolvarea de probleme prin cel mult două operații 

 

B. Conţinuturi   

Numere şi operaţii cu numere  

•Numerele naturale cuprinse între 0 - 1 000 000  

- formare, citire, scriere, comparare, ordonare 

•Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000, fără trecere peste ordin  
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- adunarea şi scăderea  

- număr necunoscut 

 •Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000  

- înmulţirea unui număr cu 10, 100, 1 000  

- înmulţirea unui număr mai mic decât 1 000 000 cu un număr format cu o cifră 

•Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-1 000 000  

- împărţirea unui număr cu 10,100, 1000  

•Fracţii cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau cu numitorul egal cu 100  

- adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor  

 

Elemente intuitive de geometrie  

•Figuri geometrice  

- poligoane: pătrat, dreptunghi, romb, paralelogram, triunghi  

- cerc 

•Corpuri geometrice 

 - cub, paralelipiped, piramidă, cilindru, sferă, con (identificare) 

 

Unităţi şi instrumente de măsură  

•Unităţi de măsură pentru lungime  

- instrumente de măsură: rigla, metrul de tâmplărie, metrul de croitorie, ruleta  

- operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime  

•Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor  

- operaţii cu unităţile de măsură pentru volumul lichidelor  

•Unităţi de măsură pentru masă  

- instrumente de măsură: cântarul, balanţa  

- operaţii cu unităţile de măsură pentru masă  

•Unităţi de măsură pentru timp  

- instrumente de măsură: ceasul, cronometrul  

- recunoașterea orelor fixe și a jumătăților de oră de pe ceas 

•Unităţi de măsură monetare  

- unităţi de măsură: leul şi banul (monede şi bancnote în uz)    
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Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități 

                                                                 Prof. Popescu Ruxandra 

                                                               Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria”, Ploiești 

 

          În colectivul clasei a VIII-a, la care am predat în urmă cu trei ani, în calitate de profesor de 

Limba și literatura română, exista un elev care a fost diagnosticat, încă de la o vârstă fragedă,   cu 

sindromul  Asperger.  Beneficiind de sprijinul total  și de cooperarea  părinților, a colectivului 

clasei și a profesorilor, elevul s-a remarcat prin  rezultate foarte bune la învățătură și prin faptul că 

a excelat la anumite discipline, în special  la matematică, având premii la olimpiade și concursuri 

. 

             Sindromul Asperger, cunoscut, de asemenea, și sub numele de tulburare Asperger, face 

parte dintr-un grup de tulburări de neurodezvoltare care au efecte asupra comportamentului unei 

persoane, la nivel de limbă și comunicare, precum și cu privire la  modul de interacțiune socială al 

acesteia. Tulburarea Asperger este caracterizată ca una dintre tulburările mai ușoare din spectrul 

autismului, însă are o arie mai largă de răspândire. Persoanele cu sindrom Asperger au în mod 

obișnuit inteligență peste medie, însă au mari dificultăți în ceea ce privește interacțiunile sociale. 

Sindromul Asperger este denumit dupa Dr. Hans Asperger, un pediatru austriac, primul care a 

descris boala in 1944. Dr. Asperger a descris evolutia a patru baieti, care au arătat ,,o lipsă de 

empatie, capacitatea mică de a forma prietenii, conversația unilaterală, absorbția intensă cu un 

interes deosebit pentru cunoaștere, mișcări stângace.” Din cauza interesului lor obsesiv pentru 

cunoaștere, dar și pentru subiecte specifice, el a denumit acesti baieți ,,micii profesori”. Asociatia 

Americana de Psihiatrie (APA) a recunoscut tulburarea Asperger ca pe o entitate specifică și a 

publicat criteriile de diagnostic din Manualul de Diagnostic și Statistic al Tulburari Psihice-IV 

(DSM-IV),  în 1994. Cel mai recent, dupa deliberari seminificative, APA a recomandat 

,,subsumarea” afecțiunii Asperger în tulburări din spectrul autismului. 

     Caracteristicile pozitive ale persoanelor cu sindrom Asperger au fost descrise ca fiind benefice 

în multe profesii ,  acestea incluzând : 

·        creșterea capacității de a se concentra asupra detaliilor; 

·        capacitatea de a persevera în interesele specifice, fără a se lăsa influențat de altii; 

·        capacitatea de a lucra independent; 

·        recunoașterea de modele pe care alte persoane le-ar putea rata ; 

·        un mod original de a gândi. 
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    Un mediu de învățare incluziv se referă la un sistem de educație deschis tuturor copiilor și 

fiecăruia în parte. O școală incluzivă pune în centrul atenției omul ca ființă unică și originală, 

este tolerantă, prietenoasă, nu selectează și nu exclude, valorizează toți elevii, se adaptează la 

diversitatea nevoilor educaționale și la particularitățile de învățare/ dezvoltare ale elevilor. 

    Ținând cont de toate implicațiile tulburării  Asperger , am propus un plan de acțiune care să 

corespundă atât nevoilor  elevului cu un asemenea diagnostic , cât  necesităților cadrelor didactice 

cu care lucrează, respectiv ale părinților care trebuie să gestioneze eficient o astfel de situație și să 

îi ofere copilului sprijinul familial optim.  

Plan de acțiune- elevi  

Idei de activități 

- așezarea optimă a copilului în clasă: 

      - să stea în prima bancă, cu un coleg cooperant și empatic, care îl ajută la nevoie; 

      - să nu fie agitaţie în jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia, în jurul lui să fie elevi liniștiți; 

      - materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui; 

- activităţile să fie scurte şi să se pregătească mai multe variante pentru fiecare lecţie; 

- alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare; 

 

 

Strategii de învățare 

- învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 

- tratarea diferențiată -formularea unor sarcini de lucru diferențiate la matematică , cu grad de 

dificultate ridicat, elevul având un potențial deosebit  

 - valorizarea activității în fiecare oră; 

Resurse 

- mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv; 
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- mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.); 

- cărți/reviste cu imagini; culegeri  

- resurse educaționale deschise; 

Evaluare 

- observarea sistematică a comportamentului; 

- evaluări orale și scrise diferențiate  

- aprecieri verbale; 

- fișe de observare a comportamentului, a progresului. 

Părinți 

Idei de activități 

- consultări permanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan comun de acțiune și a 

cunoașterii mai bine a elevului (Părinți la școală-părinți acasă)); 

- activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari 

(Împreună vom reuși) 

- lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță, tipuri de temperament (Suntem diferiți?); 

- implicarea în proiecte care să elimine/diminueze acțiunile de bullying (Stop bullying); 

 Strategii de învățare 

- lectorate 

- dezbateri 

- workshop-uri 

Resurse 

- tehnologii informatizate 

- umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin 
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 Evaluare 

- observarea sistematică 

- chestionare 

 Cadre didactice  

Idei de activități 

- colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar (PIP sau Plan de remediere, după caz); 

- plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă; 

- simpoziane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES (Integrarea copiilor 

cu CES); 

- ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul Comisiei metodice 

Strategii de învățare 

- mese rotunde 

- workshop-uri 

- dezbateri 

- interasistențe 

- lucru în echipă 

Resurse 

- pliante/reviste/afișe informative 

- tehnologii informatizate 

- cadru normativ (Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea 

suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare. https://edu.ro/ordinul-ministrului-

educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-

pentru integrarea –elevilor- cu tulburări de învățare; Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea 

metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități 

în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu CES, precum și în vederea 

https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru
https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru
https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru
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abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau 

CES. https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-

metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-

dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1 

- materiale didactice adecvate 

 Evaluare 

- chestionare 

- portofolii cu produsele activităților 
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PLAN  DE  INTERVENŢIE  PERSONALIZAT 

 

 

Profesor pentruînvăţământul prescolar: Ioniță Elena 

Șc.Gimn.’’Marin Preda’’ Pitești 

 

NUME : C. A. 

VARSTA : 3 ani  

GRUPA : Mica 

DOMICILIU : Pitesti 

DIAGNOSTIC : TULBURARE DE DEZVOLTARE A VORBIRII SI LIMBAJULUI , 

NESPECIFICATA 

DATE  FAMILIALE : familie prezinta posibilităţi  bune de creştere şi educare 

PROFESIE PARINTI: mama, tata  -lucratori comerciali 

FRAŢI /SURORI : un frate, 8 ani  

BUGETUL FAMILIEI : nivel ridicat , tatăl si mama  susţin financiar bugetul familiei. 

EVOLUŢIA COPILULUI :  

Copilul are o familie normala , părinţii îşi arată interesul ca acestui copil sănu-i lipseascănimic.  

S-a născut prin cezariana, la termen , este bine dezvoltat fizic. Din punct de vedere al vorbirii se 

descurcăfoarte greu . Înţelege ce i se spune dar răspunde greu în limita posibilităţilor. Din punct 

de vedere relaţional s-a integrat uşor în colectiv(exercităpreferinţe pentru persoanele care-i 

acordămai multăatenţie ) si nu se manifestăviolent . Cunoaşte unele obiecte, animalele şi le 

denumeşte în limbajul lui. Îi place săse joace cu copiii . De educaţia lui seocupă bunicii,tatălsi 

mama  fiind plecati ,la munca , aproape toata ziua. 

STRATEGII DE INTERVENŢIE 

I. IDENTIFICAREA SITUAŢIEI: 

CAPACITATEA DE ORIENTARE SPAŢIALĂ:  

Copilul se  orienteaza foarte greu : stânga/dreapta dar intelege mai usor  relatiile: sus/jos, în 

faţă/în spate. 

CAPACITATEA DE ORIENTARE ÎN TIMP:  
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 Nu ştie să  enumere zilele săptămânii ,nu ştie anotimpurile, nu stie când se întâmplă  :azi, 

mâine,ieri..  

GRADUL DE ÎNŢELEGERE ŞI EXECUTARE A UNEI COMENZI  

Copilul repetăîn manierăproprie comanda şi o executăcum poatesi daca poate. 

STABILIRE DE CATEGORII :  

Ştie care sunt jucăriile , animalele ,  hainele dar nu ştie (nu poate) săle spunăcaracteristicile.  

LIMBAJUL  VORBIT :  

Copilul prezintăîntârzieri în dezvoltarea limbajului , greutate în pronunţarea sunetelor , 

vocabularul sărac , posibilităţi de exprimare redusă.  

ACTIVITĂŢILE MATEMATICE :  

Nu cunoaşte culorile , formele , mărimile şi de aici şi imposibilitatea de a forma grupe 

dupăanumite criterii .  

AUTONIMIE PERSONALĂ:  

Deprinderile de igienăpersonala nu sunt îndeajuns formate . Mănâncă cu greu singur. Îşi face 

prieteni dar comunicăcu ei în manierăproprie .  

DEZVOLTAREA SOCIO-AFECTIVĂ:  

Copilul petrece foarte mult timp cu bunicii si uneori cu fratele . S-a acomodat destul de uşor în 

grupul de copii. Este solicitatuneori pentru realizarea unor sarcini uşoare în familie.  

DEZVOLTAREA PSIHOMOTRICĂ:  

Recunoaşte părţile corpului, le indica nepatand sa se exprime . Îi lipseşte dexteritatea în mânuirea 

obiectelor , Nu duce la bun sfârşit o sarcină.  

 

                II.  DIAGNOZA ŞI PROGNOZA :  

 

Colectarea informaţiilor s-a realizat prin : 

-discuţii cu parintii, psihologul  

-analiza produselor activităţii (desen , fişele de lucru)  

-observarea comportamentului  

 

DURATA : 1 an  
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SCOP : Dezvoltarea potenţialului cognitiv al copilului, exersarea unei vorbiri clare, corecte, 

cursive si expresive în vederea integrării corespunzatoare  in activităţile specifice grădiniţei .  

 

OBIECTIVE GENERALE :  

 

-dezvoltarea vorbirii clare si corecte; 

-dezvoltarea abilităţilor cognitive , de comunicare specifice vârstei preşcolare; 

-socializarea, relaţionarea prin însuşirea unor deprinderi elementare; 

-creşterea nivelului de dezvoltare şi coordonare motrică.  

 

DOMENIU

L DE  

INTERVE

N 

ŢIE  

 

OBIECTIVE  

SPECIFICE  

 

TIPURI DE  

ACTIVITĂŢI  

 

RESURS

E 

UMANE  

 

RESURSE  

MATERI

A 

LE  

 

PERIOAD

A 

PERSOA

NA  

RESPONS

A 

BILA 

 

I. 

COGNITIV 

-săsorteze obiecte 

dupăfolosinta, 

mărime , culoare; 

 

 

 

 

-săformeze grupe de 

obiecte după 

anumite 

criterii(formă, 

mărime ,culoare) ; 

 

 

 

-exerciţii de sortare  

:”Aseaza-le pe cele 

mari”,Alege-le pe cele 

rosii”,”Spune-mi cum 

sunt?”,Alege-le pe cele 

care le folosesti la baie” 

 

-activităţi de formare  

de multimi :”Arata-mi  

unde sunt cele 

mici?”,”Pune in cos pe 

cele galbene”, Alege 

animalele”etc. 

 

-activităţi decomparare  

Educator 

Parinte 

copil 

Figuri  

geometric

e;  

Jucării,  

Creioane ,  

Coli ,  

Legume,  

Fructe ,  

Plaşe,  

Jetoane  

Metode :  

Conversaţi

a  

Explicaţia  

 

3 

săptămâni  

 

 

 

 

 

4 

săptămâni  

 

 

 

 

 

Educator 

Parinte 
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-săcompare  

mulţimi de obiecte 

(mai multe , mai  

puţine , tot atâtea); 

 

-sănumere până la 3; 

 

 -săexprime nevoi 

personale(foame,set

e); 

 

-săasocieze  

cuvinte cu obiecte 

familiare; 

 

-sărăspundăverbal , 

nonverbal în 

manierăproprie la 

întrebări simple 

privind acţiuni la 

care participa ori le 

observa in jur 

 

:”Unde sunt mai 

multe(putine)?” -

activităti cu  material 

individual  

 

-exerciţii de numărare  

 

-exerciţii de exprimare a 

necesitătilor  

 

–jocuri senzoriale 

 

 

 

-ADE: 

“Legume(fructe,aspecte

) de Toamna” 

(observare )  

sau “Spune eu ce sunt? 

(joc didactic),etc -in 

functie de anotimp. 

 

 

 

Demonstra

ţia  

Exerciţiul  

Munca  

independe

nta 

 

 

3 

săptămâni  

 

 

 

 

2 

săptămâni  

 

3 

săptămâni  

 

 

3 

săptămâni  

 

 

 

Tot timpul 

 

 

II. 

 SOCIO- 

AFECTIV 

 

-Sa manifeste nevoia 

de hrana; 

-Să mănânce singur; 

 

-să-şi manifeste  

dorinţa de a se  

îmbrăca , încălţa; 

-activitati de servirea 

mesei  în cadrul   

programului grădiniţei,  

 

-exerciţii deîmbrăcare,  

Parinte 

copil 

imbrăcămi

nte  

Încălţămin 

te  

Obiecte de  

toaletă 

Metode :  

 

 

Tot timpul 

 

 

 

 

Părinte 

Educator 
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-săfolosească 

correct obiectele de 

toaletă(prosop,săpun

, hârtie)  

 

 

- să-şi exprime  

sentimente de  

dragoste , respect 

faţa de 

colegi(părinţi,  

fraţi); 

 

 

-săcapete încredere 

în  

forţele proprii,  

-săprimeasc 

încurajări , 

recompense, laude,  

 

dezbrăcare  încălţare 

”Cine se Îmbracă 

primul?”(joc)  

„-Chiar dacă 

sunt mic , mădescurc  

un pic”:-convorbire- 

 

„Pe cine  

iubeşti mai mult ? „ 

„-Fiecare pui  

are familia lui” – 

convorbire /lectură 

dupăimagini 

 

„-Eu ştiu ce este bine”-

convorbire/joc didactic  

 

 

 

 

Conversaţi

a  

Explicaţia  

Demonstra

ţia  

Exerciţiul  

 

 

 

 

Tot timpul 

 

 

III. 

 PSIHO- 

MOTRIC  

 

Săarate părţile  

corpului,  

 

 

-săredea prin  

desen , pictură,  

modelaj , diverse  

teme 

 

 

-exerciţii privind 

dezvoltarea schemei  

corporale, 

 

- exerciţii de desen ,  

pictură, modelaj,  

„Cine este acolo? „Flori 

de toamna” , „Omul de 

nea”,etc. 

 

Educator 

Parinte 

copil 

Planşe  

Mulaje  

Acuarele  

Creioane  

colorate  

Coli  

Plastilină 

Metode :  

Conversaţi

a  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot timpul 

 

Educator 

Parinte 
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-să imite gesturi, 

acţiuni simple 

 

-Sămeargă, alearge, 

sarăîntr-o direcţie  

indicată. 

 

 

- exerciţii imitative  

„Cine face aşa?” 

 

- exerciţii de motricitate 

:  

„Mergi cum îţi spun!” 

„Cine ajunge primul?” 

„Alearga ca mine” 

 

 

 

Explicaţia  

Demonstra

ţia  

Exerciţiul  
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CURRICULUM  ADAPTAT 

Prof.înv.primar:Avârvărei Elena 

Şcoala Gimnazială Vădeni, Jud.Brăila 

 

Grup ţintă- elevii cu dificultăţi în învăţare:  

Resurse umane: cadru didactic, elevii clasei 

Resurse materiale: manual, caiete, instrumente de scris, reviste, cărţi, fişe de lucru de 

recuperare, fişe de evaluare, panoul cu recompense. 

 

 

LIMBA ROMÂNĂ  

 

Clasa a II-a    

An şcolar  

Şcoala Gimnazială  

Învăţătoare :  

 

A. OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE ÎNVATARE 

 

1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral 

      La sfârşitul clasei a II-a           Pe parcursul clasei a II-a se realizează următoarele                    

         elevul va fi capabil să:                               activităţi de învăţare  

 

1.1 sa înteleaga semnificatia 

globala a mesajului oral 

 

- exercitii de recunoastere a unor comunicari care nu se 

potrivesc cu un mesaj audiat anterior; 

- exercitii de recunoastere a unor momente din textul 

audiat, 

pe baza unor imagini prezentate; 

 

1.2. sa sesizeze intuitiv 

corectitudinea unei propozitii 

ascultate 

 

- jocuri de ordonare logica a cuvintelor în propozitii; 

- exercitii de perceptie fonica a intonatiei propozitiei 

enuntiative si interogative (fara terminologie); 

 

1.3. sa distinga cuvintele 

dintr-o 

propozitie data, silabele dintr-

un 

cuvânt si sunetele dintr-o 

silaba 

 

- exercitii de delimitare a cuvintelor în enunturi; 

- exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvânt într-o 

propozitie; 

- jocuri de ordonare logica a cuvintelor în propozitie; 

- jocuri de identificare a pozitiei silabelor în cuvânt; 

- exercitii de descoperire a unor cuvinte care sa înceapa, 

sa 

contina sau sa se termine cu o silaba data; 

- exercitii de distingere a sunetului initial, final sau din 

interiorul unei silabe sau al unui cuvânt; 
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1.4. sa sesizeze sensul 

cuvintelor 

într-un enunt dat 

 

- exercitii de eliminare a unui cuvânt care nu se 

potriveste ca 

înteles cu celelalte dintr-o lista audiata; 

 

1.5. sa manifeste curiozitate 

fata demesajele emise de 

diferiti 

 

- simulari ale unor situatii concrete de comunicare pe 

teme 

cotidiene concrete; 

- jocuri de grup cu teme date. 

 

 

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala 

      La sfârşitul clasei a II-a            Pe parcursul clasei a II-a se realizează următoarele                    

         elevul va fi capabil să:                               activităţi de învăţare  

 

2.1. sa formuleze clar si corect 

enunturi verbale potrivite unor 

situatii date 

 

- exercitii de construire corecta a unor enunturi dupa 

imagini, folosind cuvinte date, legate de o situatie 

creata; 

- exercitii de formulare de întrebari si raspunsuri; 

2.2. sa integreze cuvintele noi 

în 

enunturi 

 

- jocuri pentru alcatuirea de propozitii continând cuvinte 

noi. 

- exercitii de despartire a cuvintelor în silabe; 

- exercitii de compunere a cuvintelor pornind de la o 

silaba 

data; 

 

2.3. sa manifeste initiativa si 

interes pentru a comunica cu 

ceilalti 

 

- exercitii de dialog cu persoane diferite (folosirea 

formulelor de adresare, salut, prezentare etc.) 

- simulari ale unor situatii de comunicare; jocuri de rol; 

 

 

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura) 

      La sfârşitul clasei a II-a             Pe parcursul clasei a II-a se realizează următoarele                    

         elevul va fi capabil să:                               activităţi de învăţare  

 

3.1. sa identifice litere, 

grupuri de 

litere, silabe, cuvinte si 

enunturi în textul tiparit si în 

textul scris de mâna 

 

- exercitii de asociere a sunetului cu litera (grup de litere 

– 

sunet); 

- exercitii pentru largirea câmpului vizual prin 

identificarea 

silabelor în structura cuvintelor si a cuvintelor în 

structura 

propozitiei 

- exercitii de punere în corespondenta a cuvintelor cu 

imaginile corespunzatoare; 

- exercitii de citire selectiva; 
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- exercitii de citire la prima vedere, în contexte 

familiare, a 

unor texte scurte (etichetele unor produse, indicatoare, 

ecusoane, numele unor magazine etc.); 

 

3.2. sa sesizeze legatura dintre 

enunturi si imaginile care le 

însotesc 

 

- exercitii de formulare de întrebari si raspunsuri pe 

marginea textului si a imaginilor care-l însotesc; 

- exercitii de realizare a unor desene pornind de la 

enunturile 

citite (si invers); 

 

3.3. sa desprinda semnificatia 

globala a unui text citit 

 

- exercitii de formulare de întrebari si raspunsuri pe 

marginea textului citit; 

 

3.4. sa citeasca în ritm 

propriu, 

corect un text cunoscut 

 

- exercitii de citire integrala a cuvintelor; 

- exercitii de citire a unor texte cunoscute; 

- exercitii de citire selectiva; 

 

 

4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa 

      La sfârşitul clasei a II-a            Pe parcursul clasei a II-a se realizează următoarele                    

         elevul va fi capabil să:                               activităţi de învăţare  

 

4.1. sa scrie corect litere, 

silabe, 

cuvinte 

 

- exercitii de scriere a literelor, silabelor, cuvintelor si 

propozitiilor; 

 

4.2. sa scrie corect, lizibil si 

îngrijit propozitii scurte; 

 

- exercitii de scriere corecta a cuvintelor si propozitiilor; 

exercitii de ordonare corecta a cuvintelor într-o 

propozitie; 

- exercitii de alcatuire de propozitii folosind cuvinte 

date; 

 

4.3. sa utilizeze conventii ale 

limbajului scris (punctul, 

semnul 

întrebarii, scrierea cu 

majuscula) 

 

- exercitii de folosire a punctului, semnului întrebarii si a 

scrierii cu majuscula; 

- exercitii de copiere/transcriere a unor substantive 

proprii, 

a unor propozitii enuntiative si a unor propozitii 

interogative; 

- dictari de cuvinte si propozitii; 

 

 

4.4. sa manifeste interes 

pentru 

exprimarea scrisa 

 

- expunerea lucrărilor, caietelor în vederea încurajării 

elevului  
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B. CONTINUTURILE ÎNVATARII 

1. Formarea capacitatii de citire/lectura 

Literele mici si mari ale alfabetului.  

Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi. 

Citirea cuvintelor. 

Citirea propozitiilor. 

Intonarea propozitiei interogative (fara terminologie). 

Citirea textelor. 

2. Formarea capacitatii de comunicare 

Comunicarea orala 

_ Cuvântul – element de comunicare. 

_ Propozitia/enuntul - alcatuirea de propozitii/enunturi despre obiecte, fiinţe  

_ Dialogul – convorbirea între doua sau mai multe persoane. Formulele elementare de initiere si 

de încheiere a dialogului. 

Schimburi verbale:  

initierea sau încheierea unui schimb verbal; 

identificarea unei persoane sau a unui obiect; 

formularea unor întrebari si a unor raspunsuri; 

oferirea unor informatii despre identitatea proprie sau despre identitatea membrilor familiei; 

oferirea unor informatii despre forma si despre utilitatea unor obiecte; 

exprimarea propriei pareri în legatura cu un fapt. 

discutii libere despre jocuri, jucarii, filme de desene animate, filme pentru copii; despre 

întâmplari si fapte din viata proprie, despre comportarea civilizata, despre mediul scolar, 

despre regulile de circulatie rutiera, despre regulile de igiena sanitara, despre ocrotirea 

mediului înconjurator etc. 

Comunicarea scrisa 

Procesul scrierii 

. Scrierea cuvintelor. Despartirea cuvintelor în silabe 

Scrierea propozitiilor enuntiative si interogative. 

_ Ortografia. Scrierea ortografica a cuvintelor. Scrierea cu litera mare la începutul propozitiei. 

Scrierea cu litera mare a substantivelor proprii . 

Scrierea corecta a cuvintelor care contin grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi. 

_ Punctuatia. Folosirea corecta a semnelor de punctuatie: punctul, semnul întrebarii. 

_ Copierea literelor, a cuvintelor, a propozitiilor. Scrierea dupa dictare. Pentru dictare se 

vor utiliza silabe, cuvinte şi propoziţii.  

 

3. Elemente de constructie a comunicarii 

Propozitia. Cuvântul. Silaba. 

Sunetele limbii române. Articularea vocalelor si consoanelor. 
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“Micul artizan” - o programă personalizată de opţional CDŞ 

Prof. Modiga Ionela 

 Şcoala Gimnazială “Dan Barbilian”, Galaţi 

Opţionalul  micul artizan este integrat la nivelul disciplinei ETAP. Modelul de proiectare 

curriculară este centrat pe competențe. Opționalul pune accent pe competențe matematice și 

competențe de bază în științe și tehnologii, pe inițiativă și antreprenoriat venind în completarea 

orei de ETAP prevăzută în planul-cadru și insuficientă pentru realizarea unor produse din materiale 

textile şi lemn. 

Programa este structurată astfel: 

- Nota de prezentare: 

• Susţinerea şi prezentarea  acestui opţional; 

• Caracterul inovativ a opţionalului in raport cu programele de trunchi comun 

- Competenţe generale; 

- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare  

- Resurse; 

- Conţinuturi;                                                                             

- Sugestii metodologice 

 -    Modalităţi de evaluare; 

    -    Bibliografie. 

Susţinerea şi prezentarea  acestui opţional: 

Munca are un rol educativ deosebit, sub orice formă s-ar desfăşura ea. Prin muncă se 

conturează trasături pozitive de caracter: perseverența, dârzenia, cinstea, corectitudinea, încrederea 

în sine. Raporturile care se stabilesc între elevi contribuie la închegarea colectivului, la dezvoltarea 

sentimentului de încredere și prietenie reciprocă.  

 Primii paşi în direcţia pregătirii elevilor pentru viaţă, pentru muncă, se face începând încă 

din clasele primare şi gimnaziale, prin întregul proces de învăţământ. 
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 Un rol deosebit revine lecţiilor de educaţie tehnologică, care prin specificul lor, 

familiarizează elevii cu elemente ale activităţii de producţie, contribuind la formarea deprinderilor 

elementare de muncă. 

 Un argument care pledează pentru acest opţional îl constituie multitudinea priceperilor şi 

deprinderilor practice pe care le formează, odată cu dezvoltarea creativităţii, a plăcerii de a lucra 

independent şi în echipă, a simţului estetic. 

 Un alt argument pentru alegerea  acestui opţional este faptul că materialele utilizate cât şi 

sursele de inspiraţie sunt la îndemâna oricui, iar desfăşurarea lui nu implică o dotare materială 

specială a spaţiului în care se lucrează. Materia primă folosită se poate procura din deşeuri textile 

existente în orice gospodărie: fire şi resturi de materiale textile, frunze şi flori presate, hârtie, 

carton, etc...  

Obiectele vestimentare din zilele noastre au împrumutat din portul popular atât croiala ( 

iile ) , cât şi motivele florale sau geometrice ornamentale. 

De asemenea , cusăturile artizanale pot decora şi unele articole de lux executate din piele : 

poşete , cordoane , veste , portofele , tocuri de ochelari , manuşi , încălţăminte . 

Opţionalul pregăteşte elevii să valorifice aceste posibilităţi , să combine motivele 

decorative ale artei populare româneşti cu imaginaţia , fantezia creatoare şi meşteşugul creatorilor 

populari. 

Prin aceste ore elevii îşi organizează locul de muncă, stabilesc un climat favorabil de 

conlucrare între ei şi colegii lor, între ei şi profesor.De asemenea, opţionalul propune elevilor chiar 

un mijloc agreabil şi util de petrecere a timpului liber, care totodată dezvoltă imaginaţia, fantezia 

creatoare şi le pune în slujba îmbunătăţirii ambientului clasei, şcolii şi de ce nu, chiar a locuinţei. 

  Copilul de azi îşi însuşeşte cunoştinţe şi deprinderi practice utile adultului de mâine, care 

trebuie să facă viaţa familiei mai frumoasă şi mai bună. Produsele realizate pot deveni, prin 

comercializare, o sursă de venituri, care să contribuie la rezolvarea problemelor financiare ale 

familiei. 

 

Caracterul inovativ al opţionalului MICUL ARTIZAN  in raport cu programele de 

trunchi comun: 



PERFORMANȚĂ  DIDACTICĂ  ÎN  ACTUL  EDUCAȚIONAL .  GHID DE BUNE  PRACTICI 

DECEMBRIE 2021 

866 
 

- dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor practice pentru iniţierea unei probleme care să 

evidenţieze un necesar  tehnologic; 

- activităţile practice particularizează rezolvări concrete de teme şi se încheie cu 

realizarea unui  produs finit; 

- ponderea activităţilor  practice de confecţionare de produse  este de 95%; 

- utilizarea materialelor refolosibile în confecţionarea  de produse.   

Exemple de produse care pot fi executate prin activități de tip proiect: 

 - obiecte decorative pentru locuință, clasă, școală, pentru uz personal realizate din 

materiale reciclabile 

- machete 

- fișe de documentare 

PROPUNERI DE TEME/ACTIVITĂȚI 

 

➢ Prezentarea şi explicarea normelor  de  securitate și sănătate în muncă și de prevenire și 

stingere a incendiilor  

➢ Observarea independentă a unor produse de artă populară: covoare, scoarţe, costume 

populare, ştergare, obiecte din ceramică, piese din lemn sculptate, ouă încondeiate; 

➢ Exerciţii de analiză şi comparare a unor obiecte de artă  populară obţinute artizanal, privind: 

tehnica de lucru, materia primă folosită, cromatica, gama motivelor decorative; 

o Exerciţii de identificare  a principalelor  motive din ornamentaţia populară  

românească; 

o Discuţii dirijate şi documentare individuală/ în grup, în scopul  descoperirii 

domeniilor manufacturiere sau moderne de realizare a covoarelor. 

➢ Exerciţii de copiere  sau de prelucrare a unor motive decorative descoperite pe obiecte de 

artă populară; 

o Exerciţii de analiză şi comparare a unor obiecte ornamentate din punct de vedere 

stilisticogeometric privind: figurile geometrice de bază, valoarea expresivă a 

elementelor geometrice, cromatica; 

o Activităţi practice de transpunere a formelor figurative în context geometric; 

o Activităţi practice de transpunere stilistica-geometrică a literelor; 

o Exerciţii de transpunere a modelului în desen 
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➢ Discuţii dirijate şi explicaţii cu privire la resursele materiale specifice; 

o Exerciţii de analiză şi comparare a firelor textile de diferite tipuri; 

o Activităţi de colectare şi grupare a firelor textile după caracteristicile  lor; 

o Exerciţii de selectare a firelor corespunzatoare realizării unei anumite metode  de 

lucru; 

o Activităţi practice de realizare a covoraşelor ţesute manual, cu transpunerea 

modelului în ţesătură; 

o Activităţi practice de realizare a unor obiecte traforate , cu transpunerea modelului  

pe placaj şi tăierea după contur  folosind traforajul; 

o Exerciţii de proiectare a unor modele noi; 

o Discuţii dirijate despre normele de protecţie a muncii; 

o Activităţi de grup (ateliere) de realizare a unor produse în echipă. 

o Exerciţii de evaluare şi studiu de caz privind funcţionalitatea şi estetica produselor 

realizate; 

➢ Prezentări ale produselor sub forma unor expoziţii; 

o Exerciţii de stabilire a diferitelor utilizări pentru produsele realizate. 

 

SUGESTII METODOLOGICE 

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei școlare, 

pentru proiectarea și derularea activităților de predare-învățare-evaluare, în concordanță cu 

specificul disciplinei opționale.  

Strategiile didactice recomandate au în vedere centrarea pe elev, formarea competenţelor 

generale şi specifice, dezvoltarea gândirii critice, logice, intuitive și vor pune accent pe crearea de 

contexte structurate în care elevii să-şi poată manifesta iniţiativa, creativitatea și responsabilitatea 

prin realizarea de produse prin activități de tip proiect care să includă: planificare, organizare, lucru 

în echipă, analiză, comunicare, evaluare, înregistrarea rezultatelor, valorificare.  

Metoda proiectului poate fi aplicată atât pentru realizarea de produse fizice cât și intelectuale. 

Proiectele pot fi individuale sau de grup, planificate în detaliu cu elevii. În vederea alegerii 

proiectelor ce vor fi executate se ține cont de problemele/nevoile reale identificate la nivel 
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individual, al clasei, școlii, comunității și de cunoștințele, abilitățile, experiența acumulată de elev 

pe parcursul anilor școlari. Documentarea în vederea realizării proiectulor poate fi făcută pe teren 

sau cu ajutorul computerului (utilizarea de soft educațional tehnic, Internet, vizionare de filme 

didactice/documentare etc.). Dosarul proiectului realizat ar putea cuprinde: titlul proiectelor, 

membrii echipei, fișe de observații, desenul/schema/fotografia produselor, fișele tehnologice, 

necesarul de materiale, scule, instrumente, locul/locurile de desfășurare, reguli SSM, caracteristici 

de calitate, reflecții ale echipei asupra desfășurării activităților, fișa de prezentare, buget estimat, 

modalități de valorificare.  

Activităţile de învăţare au în vedere adoptarea de către elevi a unei atitudini responsabile faţă 

de sănătate şi mediu, prin aplicarea măsurilor de securitate a muncii, a normelor de prevenire şi 

stingere a incendiilor, de ergonomia locului de muncă, prin utilizarea resurselor materiale 

reciclabile necesare realizării produselor propuse. În desfășurarea orelor pot fi aplicate și alte 

metode precum: investigația, dezbaterea, jocul de rol, brainstormingul, studiul de caz, modelarea, 

simularea, problematizarea, interviul. 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele profesor  pe baza unor probe 

care se referă explicit la criteriilor de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate. 

Metodele  de evaluare utilizate: 

• observarea sistematică a comportamentului elevilor, care permite evaluarea 

conceptelor, capacităţilor şi a atitudinilor faţă de o sarcină dată  

•  investigaţia  

•  autoevaluarea, prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi 

standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifică programul propriu de 

învăţare  

•  metoda exerciţiilor practice  

Ca instrumente de evaluare se pot folosi:  

• fişe de observaţie  

• fişe de lucru, interviul, tema de lucru, chestionarul, fişe de autoevaluare 
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 • miniproiectul - prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a 

bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi 

materialelor într-un raport  

• portofoliul, ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de 

înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor 
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PROGRAM  DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 

Jurubiță Mirela 

Școala Gim. Nr. 1 Malu Spart 

ISTORIE , clasa a  VIII-a  

Numele şi prenumele copilului: L.V. 

Domiciliul: MALU SPART 

Profesor de istorie: JURUBIȚĂ MIRELA 

 Perioada de implementare: An şcolar 2021-2022  

Nivel de debut la evaluările iniţiale:  

− Nu înțelege informația redată de sursele istorice; 

− Nu percepe diferența între spațiul și timpul istoric; 

− Nu scrie lizibil; 

− Vocabularul este sărac în conținut, folosește mai mult propoziții simple; 

 

 Obiective cadru:  

1. asocierea reperelor cronologice cu evenimente şi procese istorice; 

2. elaborarea unor enunţuri simple/ texte utilizând termeni istorici  

3. folosirea jocului de rol pentru însuşirea valorilor şi comportamentelor cetăţeniei democratice 

4. extragerea mesajelor dintr-o sursă istorică. 

 Măsuri compensatorii 
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- se vor alege exerciții pe care elevul le va putea rezolva; 

- evaluarea va fi diferențiată față de ceilalți elevi; 

- se va asigura un timp suplimentar pentru executarea probelor; 

 

 Măsuri de dispensare:  

- Dispensare teme pt acasă 

- Dispendare scriere după dictare 

     Recomandări:  

- atitudine suportivă, întărirea comportamentelor așteptate, recompensarea răspunsurilor corecte; 

- compensarea deficienței prin punerea în valoare a ceea ce poate să facă elevul, bine și util; 

- divizarea scopurilor în secvențe mai mici; 
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 Obiective 

 

Conținuturi 

 

Metode şi mijloace de realizare 

 

Perioada 

 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

 

Observaţii 

   

O1--să formuleze 

în propoziții 

scurte o povestire 

despre legenda 

întemeierii 

Romei sau 

despre modul de 

viață în Roma 

antică 

O2-să identifice 

diferențele între 

viața 

contemporană și 

cea din Roma 

antică; 

LUMEA ROMANĂ  

- Fondarea Romei: istorie şi 

legendă  

 - Statul roman: războaie şi 

expansiune teritorială; 

decăderea  

- Viaţa cotidiană în lumea 

romană: familia şi virtuţile 

romane; educaţia; jocurile 

Studii de caz: 

   Colosseum şi gladiatorii 

  Armata romană 

  Zeii romanilor. Templele 

 Creştinismul - 

Romanizarea 

GETO-DACII 

 

Povestire a legendelor despre fondarea 

Romei 

Exerciții de înțelegere a textului; 

 

Descrierea familiei tradiționale romane 

 

 

Descrierea civilizației romane pe baza 

unui film vizionat sau a imaginilor din 

manual. 

 

Caracterizarea Bisericii primare 

 

Identificarea pe harta istorică a poziției 

Daciei  

 

   

 

 

SEPTEMBRIE - 

DECEMBRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IANUARIE-

MARTIE 

 

 

 

Descrie în cel puțin 3 

propoziții legenda despre 

întemeierea Romei 

 

- precizează două 

caracteristici din viața 

cotidiană a romanilor; 

 

Numește două preocupări 

ale romanilor, prezentate în 

filmul vizionat 

 

Definește termenii 

specifici martirajului 

creștinilor, cauzele 

martirajului. 
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O3- să indice 

poziția 

geografică a 

Daciei  

 

O4-să 

recunoască pe 

baza unor 

imagini 

caracteristici ale 

civilizației 

islamice  

 

O5- să numească 

minm trei familii  

a popoarelor 

europene și să 

precizeze locul 

poporului român 

în Europa. 

 

- Geţii şi dacii. Rânduieli, 

obiceiuri, credinţe                  

- Burebista şi Decebal; 

războaiele daco-romane 

CIVILIZAȚIA 

ISLAMULUI: 

- Apariţia Islamului; credinţa 

musulmană; 

- expansiunea militară şi 

culturală a Islamului  

EUROPA MEDIEVALĂ 

-Formarea popoarelor 

europene.  

- Etnogeneza românească 

- Europa creştină în mil. I 

Studii de caz: 

 Imperiul Bizantin  

 Viaţa cotidiană în Evul 

Mediu: familia, aşezările, 

alimentaţia, sărbătorile, 

economia şi tehnologia, 

- Exerciții de analiză a textului istoric / a 

imaginilor din manual 

 

 

- Identificarea într-un text istoric termenii 

specifici Islamului 

 

- Evidențierea principalelor familii de 

popoare în Europa medievală. 

 

- Definirea etnogenezei românești. 

 

 

 

Descrierea vieții cotidiene din Evul 

Mediu pe baza unor imagini din manul. 

 

 

Descrierea ocupațiilor din Evul Mediu 

pe baza textului istoric 

 

 

 

Aprilie- mai 

 

 

 

 

Mai  

 

 

Mai  

 

 

 

 

Iunie 

 

 

Iunie 

Indică pe hartă cel puțin un 

reper geografic în jurul 

căruia a existat Dacia. 

 

Precizează pe baza textului 

două caracetristici ale 

Islamului. 

 

 

 

-precizează trei familii de 

popoare învecinate cu 

românii 

 

 

- Pe baza unui text, imagine, 

va caracteriza în minim trei 

propoziții viața oamenilor 

de rând în Evul Mediu 
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O6 -să desprindă 

ideile principale 

dintr-un text 

citit;  

O 7 Să realizeze 

o compunere pe 

baza unor 

imagini 

 

 

O 8 să-și asume 

valori 

comportamentale 

specifice 

cavalerilor 

medievali, într-

un joc de rol 

 

credinţa şi biserica, 

proprietatea, libertatea şi 

dependenţa  

Studii de caz: 

   Cavalerism şi onoare 

  Cruciadele  

 - Statele medievale: Franţa, 

Anglia, Imperiul Romano-

German  

Studii de caz: 

  Lumea românească şi 

statele medievale în secolele 

XIV-XV; Târgovişte, 

Suceava 

 

Identificarea  pe harta istorică a statelor 

medievale europene. 

 

Joc de rol: omagiul vasalic 

 

 

 

Indică pe hartă două mari 

puteri ale Evului Mediu 

 

Descrie prin gesturi, 

mimică, verbal, viața unui 

cavaler. 
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PROGRAM  DE  INTERVENŢIE  PERSONALIZAT 

 

Prof. ȋnv. preşcolar: Norocea Gina 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 15, Focşani, Vrancea 

 

1.INFORMAŢII  DE  BAZĂ: 

Numele elevului: N.R.I.  

Data naşterii: 12.x. 2014 

Grupa: mijlocie 

Domiciliul: jud. Vrancea 

Psihodiagnostic: Deficienţă de limbaj  

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate.  

Informaţii despre mediul social: Locuieşte împreună cu familia lui, având în componenţa sa mama, 

tata şi doi frați. Familia prezintă condiţii bune de locuit. Mama se implică în activitatea copilului atât 

acasă cât și la grădiniță, dar nu are pregătirea necesară pentru a-și educa copilul, cât să nu fie nevoie 

de intervenția specialiștilor. Menționez că mama are doar 2 clase terminate. 

 

1. ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

Prof. înv. preșcolar: Norocea Gina 

Logoped                           

Data elaborării P.I.P.: noiembrie 2018 –iunie 2019 

 

2. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

• chestionare orale; 

• observaţii curente; 

• aplicaţii practice; 

• fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

• probe de evaluare; 

• convorbire individuală şi în grup; 

• observaţia spontană şi dirijată. 

 

 

3. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din 

cadrul familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor 

structurilor gramaticale; 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

• Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 
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Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Formarea abilităţilor de participare la activități specifice grăniței; 

• Dezvoltarea capacităţii de concentrare; 

• Partciparea la activităţi de grup; 

 

4. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

• Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

• Formarea capacităţii de a comunica folosind propozițiile; 

• Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice;  

• Stimularea capacității de concentrare și derulare a unor sarcini până la capăt. 

 

5. DERULAREA  PROGRAMULUI  DE  INTERVENŢIE: 

• Stimularea  preșcolarului în vederea reducerii dificultăților de învățare prin exersarea și 

dezvotarea proceselor psihice (memorie, atenție, motivație), a unor trăsături pozitive de 

personalitate din domeniul afectiv și motivațional, a deprinderilor de muncă individuală; 

• Implicarea mamei pentru a o ajuta să lucreze cu copilul în asimilarea unor cunoștințe esențiale: 

cunoașterea mediului, coordonare spațio-temporală, dezvoltarea limbajului și a vocabularului, 

abilități de relaționare socială. 

 

OBIECTIVE METODE ȘI TEHNICI 
MATERIALE 

UTILIZATE 

- efectuarea unor exerciții de 

relaxare, pentru concentrarea 

atenției și dezvoltarea 

memoriei; 

- convorbirea 

- povestirea 

- lectura după imagini 

- exercițiul de relaxare 

- planșe 

- fișe de lucru 

- jocuri de construcție 

- plastilină 

- cărți 

- puzzle 

- educarea auzului fonematic, a 

atenției vizuale, a analizei 

auditive și îmbogățirea 

vocabularului; 

- exerciții de gimnastică respiratorie, 

linguală; 

- exerciții pentru formarea priceperilor 

și deprinderilor de pronunție corectă a 

silabelor și cuvintelor; 

- exerciții de formulare a unor propoziții 

simple cu sunetul corectat în diferite 

poziții; 

- povestiri după imagini, planșe; 

- demonstrația; 

- planșe 

- fișe de lucru 

- jocuri 

- cărți 

- stăpânirea și motivarea 

personală prin gestionarea 

- exerciții de autocunoaștere; 

- exerciții pentru creșterea stimei de sine 

și a încrederii în forțele proprii; 

-fișe de lucru 

-desene 

-minge antistres 
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adecvată a trăirilor afective 

negative; 

 

 

 

 

- exerciții pentru managementul 

emoțiilor negative; 

- convorbirea; 

- problematizarea; 

- lauda, încurajarea; 

-joc de rol 

 

 

 

 

- explicarea și formarea unor 

deprinderi eficiente de lucru; 

- explicația; 

- exercițiul 

-cărți, caiete; 

-fișe de lucru și 

cartonașe 

 

- organizarea locului de 

învățare prin eliminarea 

obiectelor care pot distrage 

atenția 

- convorbirea; 

- exercițiul; 

- încurajarea 

 

- sprijinirea copilului în 

parcurgerea materiei în ritm 

propriu; 

- tratarea diferențiată; 

- relație empatică educatoare-preșcolar, 

psiholog-preșcolar; 

- activități complementare; 

-planșe 

-jocuri 

-casete 

-cărți 

- construirea unui orar și 

respecterea lui, oferirea de 

recompense de către familie; 

- convorbirea; 

- exercițiul 

-cartonașe cu sarcini 

expuse în cameră 

- măsuri unitare de susținere a 

copilului de către familie; 

- motivarea familiei în 

continuarea programului și 

acasă. 

- consultarea; 

- informarea 

- empatia 

-monitorizarea 

succesului prin 

acordarea de fețe 

vesele 

 

EDUCATOAREA: 

• Antrenează preșcolarul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, 

cu respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  

• În cadrul activităților se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi 

adaptări); 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizite, obiecte de 

uz general; 

 

Domeniul de intervenţie: Educarea limbajului 

 

Prescolarul nu pronunţă corect cuvintele și are un vocabular foarte sărac. Răspunsurile sale 

sunt monosilabice sau în propoziţii incomplete. Nu reuşeşte să povestească textele auzite în cadrul 

activităților ori întâmplări din viaţa personală, pierde firul logic al acestora. Capacitate scăzută de 

organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Nu reușește să-și 

concentreze atenția pe o singură sarcină. Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta 

spaţiul de scris. 
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Obiective 

pe termen scurt 

Obiective 

operaţionale 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului scris 

(citirea / lectura) 

 

 

 

 

- să înţeleagă 

semnificaţia 

globală a 

mesajului oral; 

 

- să sesizeze 

intuitiv 

corectitudinea 

unei propoziţii 

ascultate; 

 

- să distingă 

cuvintele dintr-o 

propoziţie dată, 

silabele dintr-un 

cuvânt ; 

 

- să formuleze 

clar şi corect 

enunţuri verbale 

potrivite unor 

situaţii date; 

 

- să integreze 

cuvintele noi în 

enunţuri; 

 

 

 

- să identifice 

semne grafice și 

desene care 

transmit mesaje; 

 

- să sesizeze 

legătura dintre 

enunţuri şi 

imaginile care le 

însoţesc; 

 

-exerciții de delimitare a 

cuvintelor în enunțuri; 

 -jocuri de identificare a 

numărului de cuvinte 

dintr-o propoziție; 

 -jocuri de punere în 

corespondență a unui 

cuvânt auzit cu imaginea 

corespunzătoare; 

-exerciții de despărțire a 

cuvintelor în silabe; 

- exerciții de alcătuire de 

propoziții clare simple sau 

dezvoltate; 

 

 

 

- exerciţii de trasare a 

elementelor grafice; 

- exerciţii de adoptare a 

poziţiei corecte si comode 

pentru scris; 

 

- înţelege 

semnificaţia globală 

a unui text scurt, 

după ascultarea 

repetată a acestuia, 

sau după lămuriri 

suplimentare; 

 

- formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, 

uneori cu 

imprecizii, corectate 

la solicitarea 

educatoarei; 

 

- distinge şi 

delimitează 

cuvintele în 

propoziţii de două 

cuvinte, rostite clar 

de educatoare; 

 

- distinge, după auz, 

silabele dintr-un 

cuvânt dat, de 1-2 

silabe; 

 

- pronunţă corect, 

cuvântul integral şi 

pe silabe, cu 

imprecizii corectate 

cu sprijinul 

educatoarei; 

 

- citeşte imagini 

fluent şi corect, 

folosind enunţuri  

clare; 

 

Evaluarea 

orală  

Aprecieri 

stimulative  

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Fişe de lucru 
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- să citească după 

imagini. 

- construieşte  

propoziţii formate 

din 2-3 cuvinte, pe 

baza imaginilor, cu 

mici abateri 

corectate la 

intervenţia 

educatoarei ; 

 

Prin acest program am urmărit: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• antrenarea preșcolarului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• antrenarea preșcolarului în activităţi extracurriculare; 

• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup.                                                             
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Evaluare online. Metode, tehnici și strategii 

 

Profesor: Sȃrghie Raluca, CN Dr. Ioan Meșotă, Brașov 

 

 

Evaluarea online este o provocare pentru că practic trebuie să integram tehnologia în procesul de 

evaluare. Platforma care este utilizată la scară largă în școli este MEET și o putem folosi în felul 

următor: 

 

Google Classroom Meet video – pentru metoda de evaluare orală. Elevului i se pot pune întrebări din 

lecțiile predate sau se pot face prezentări pe un anumit topic. Avantajul acestei metode este că 

profesorul poate oferi feedback direct fiecărui elev, îi poate cere elevului să argumenteze răspunsul și 

îl poate ajuta totodată cu întrebări suplimentare. Dezavantajul acestei metode constă în dificultatea de 

a asculta 30 de elevi pe parcursul mai multor ore. Se pierde timp și ceilalti elevi, mai ales cei care au 

fost deja ascultați, iși pierd interesul.  

 

Google Classroom – pentru metoda de evaluare scrisă. Elevilor li se trimite o sarcină de lucru: de 

exemplu să scrie un eseu, să rezolve o fișă de lucru, să rezolve un test sau un chestionar, să facă un 

referat, să întocmească un proiect pe o temă dată. Avantajul acestei metode este că elevii au subiecte 

cu același grad de dificultate și pot fi testați din unitatea dorită în număr mai mare. In cazul eseului, 

potrivit pentru materiile umaniste, se încurajează creativitatea și îmbunătățirea vocabularului. 

Dezavantajul este că elevii pot fi ajutați de cineva sau, în cazul testelor, pot căuta informații pe internet 

ceea ce face dificilă o evaluare obiectivă.  

O soluție, pe care am aplicat-o eu, este ca fiecare elev să primească un subiect individual pe care trebuie 

să îl rezolve într-un anumit interval de timp iar apoi încărcat în platformă sau trimis profesorului. 

Marea problemă a acestei metode este că necesită extrem de mult timp din partea profesorului pentru 

întocmirea subiectelor individuale însă se pot obține rezultate concludente.    

 

Google Jamboard – poate fi folosit pentru a vizualiza răspunsuri scurte de la toți elevii într-un 

timp extrem de scurt.  

 

Google Forms – permite conceperea unor formulare sau chiar și teste. Elevii pot primi atȃt 

întrebări deschise, cȃt și întrebări cu mai multe variante de răspuns. Folosind funcția Quiz se 

poate oferi feedback prompt.  

 

Aplicații – Kahoot, quizizz, liveworksheets – sunt cele trei aplicații pe care le folosesc cel mai 

mult în timpul orelor mele. Aceste aplicații implică nu doar memorare ci și înțelegerea și 

abilitatea de a utiliza cunoștințe dobȃndite într-un mod distractiv. In cazul aplicației 

liveworksheets exercițiile se corecteaza automat și se pot redirecționa imediat după ce sunt 

rezolvate către profesor.     

 

Datorită contextului actual evaluarea online a devenit obligatorie în condițiile în care marea majoritate 

a profesorilor nu au experiența necesară în a evalua online. Insă tinerii care termină liceul, pe lȃngă un 

nivel corespunzător de cunoștințe, trebuie să dispună de o serie de calități în ceea ce privește 

comunicarea, creativitatea și luarea deciziilor. Din acest motiv consider că o evaluare obiectivă este 

absolut necesară.    
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Profesorul și alternativa constructivistă a instruirii 

 

Prof. Delcea Carmen 

Colegiul Național Pedagogic ,,Mihai Eminescu”, Buzău 

 

Procesul de învățământ reprezintă o interacțiune dinamică dintre trei elemente: predare- stici 

ale procesului de învățământ. În contextul unui nou cadru deînvățăre-evaluare. Timp îndelungat 

predarea a fost activitatea dominantă, bucurându-se de prioritate şi valoare decisivă în ansamblul 

celorlalte caracteri abordare a învățării reprezentarea tradițională a predării a început să fie pusă sub 

semnul întrebării, conceptul în sine de predare căpătând sensuri noi pentru a face față schimbărilor din 

realitatea educațională autentică. Realitatea românească a instruirii este încă puternic dominată de 

experiențele de învățăre reproductivă. Încă sunt frecvente aşteptările cadrelor didactice pentru 

răspunsurile exacte ale elevilor. Din păcate această realitate este dominantă în contextul unei reforme 

curriculare permanente care reclamă prioritatea caracterului formativ al procesului instructiv educativ, 

participarea directă a elevului la propria formare. Această situație este întreținută şi de modul şi nivelul 

de pregătire al cadrelor didactice în domeniu şi de aici accentul pe care îl pun pe transmiterea de 

cunoştințe, de reguli, de modele. Decalajul constatat îşi poate găsi rezolvarea în formarea în rândul 

cadrelor didactice a unei noi concepții asupra predării, concepție care nu exclude paradigma 

behavioristă, ci o îmbină progresiv cu cea constructivistă astfel încât treptat să se treacă de la 

paradigma predării-transmitere la paradigma predării-construcție.  

Rolul şcolii definit prin formarea pentru viață nu poate fi redus la învățărea ştiinței în mod 

tradițional prin dirijare. Învățărea este un act construit, iar pentru a încuraja acest efort elevii trebuie 

să fie implicați în actul învățării, să constate, să formuleze, să analizeze, să comunice, să interpreteze, 

să exemplifice. Toate acestea se vor realiza sub îndrumarea şi cu sprijinul profesorului. În triada 

predare-învățăre-evaluare, rolul predării nu este diminuat, ci capătă noi conotații, uneori chiar mai 

complexe decât cele anterioare, de exemplu inițierea elevilor în cunoaşterea ştiințifică este mult mai 

dificilă decât simpla transmitere a conceptelor şi teoriilor.  

A cerceta, a căuta, a întreba, a combina, recombina, procesa informaţiile, a atribui sensuri şi 

semnificaţii personale informaţiilor cu care se operează constituie elemente-cheie în învățărea 

constructivistă. 

 Această perspectivă vine să contrasteze cu cele care privesc cunoaşterea ca pe o simplă transmitere 

a informaţiilor de la un individ la altul, în care recepţia/recepţionarea, nu construcţia, este 

fundamentală. Cunoştinţele învăţate mecanic sunt lipsite de plasticitate şi nu pot fi utilizate, în mod 

real, nici în teorie, nici în practică. Numai posibilitatea de a utiliza cunoştinţele pe plan teoretic şi 

practic garantează seriozitatea asimilării, valoarea muncii de predare-învățăre desfăşurate în şcoală. 

 Elevul nu trebuie văzut ca un recipient care absoarbe informațiile în mod pasiv, cunoștințele nu 

sunt transmise prin simpla citire sau ascultare, ci prin semnificația personală pe care o acordă elevul 

stimulilor educaționali. Elevii își dezvoltă noi cunoștințe în mod activ prin interacțiunile cu mediul. 

Prin urmare, orice citește, vede, aude, simte sau atinge elevul este analizat din perspectiva constructelor 

mentale existente/cunoștințelor anterioare, dezvoltând și întărind vechile structuri de cunoștințe dacă 

acestea pot fi aplicate în structurile de mediu mai largi sau modificându-le pe cele vechi atunci când 

noile informații produc o stare de dezechilibru. Învățarea este văzută ca un proces activ și social de 

construire de sensuri și sisteme de sensuri pe baza stimulilor senzoriali și este influențată în mare 

măsură de limba de comunicare .  

Constructivismul are o serie de caracteristici de care trebuie sa se tina seamaː 

- se centrează pe învățărea elevului, iar nu pe instruire, pe predarea profesorului, care are alte roluri 

acum. 

 - sprijină cunoaşterea individuală, subiectivă întâi, prin explorare directă şi procesare mentală a 

informațiilor, apoi prin colaborare, pentru negociere şi generalizare a ideilor.  
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- prevede aplicarea şi însuşirea unor proceduri specifice de ridicare a unei “schelării” în cunoaşterea 

individuală, iar nu prin intermediul transmiterii, explicării, demonstrării informațiilor de către profesor.  

- permite integrarea, prin acomodare, noile informații şi proceduri în schemele mentale şi experiențele 

anterioare, motiv pentru care se porneşte cu reactualizarea acestora. 

- se referă la construirea de noi cunoştințe, iar nu la achiziția lor prin transmitere şi receptare, însuşire. 

 - este o construcție proprie a înțelegerii semnificațiilor informațiilor, în situații autentice, din contexte 

reale: cât s-a înțeles, atât s-a învățat. 

 - scopul practic este ucenicia în cunoaşterea ştiințifică a realității, aducerea ştiinței ca proces în şcoală. 

 - construirea înțelegerii solicită timp, pentru căutare, explorare, interpretare, argumentare, rezolvare, 

reconstrucția structurilor cognitive, sesizarea semnificațiilor, colaborare, revizuirea ideilor, ajungerea 

la consens ideatic, generalizare, sinteză finală. 

 - este un proces de evoluție continuă, subiectiv inițial, influențat apoi şi socio-cultural, prin 

interiorizare şi autoreglare a conflictelor cognitive, prin experiențe proprii de învățăre, reflecții asupra 

diferitelor aspecte ale construcției cunoaşterii. 

 - învățărea, prin construcție proprie, este un proces de interiorizare a modului de cunoaştere, iar 

înțelegerea, ca efect, este experiențială, subiectivă, inductivă, colaborativă apoi, bazată pe reprezentare 

multiplă, flexibilitatea gândirii, activitate directă de explorare, într-un context autentic, real. 

La nivel teoretic a fost evidenţiată posibila contribuţie a constructivismului în eliminarea unor 

lacune ale instruirii tradiţionale: 

-oferă soluţii pentru ca elevul să treacă de la învățărea pasivă la cea activă, chiar dacă este şi subiectivă, 

formulând ipoteze, interpretări, soluţii proprii; 

-insistă pe cum se cunoaşte şi nu pe conţinutul informaţional în sine; 

-repune în discuţie rolul şi competenţele profesorului ca îndrumător, antrenor, facilitator. 

La noi, instruirea constructivistă este o alternativă complementară la cea clasică. În plus, 

aplicaţiile sale sunt relativ recente (după anii ’90) şi nu au putut fi verificate numeroasele aspecte, de 

aceea trebuie luate în considerare şi criticile formulate la adresa sa: 

-punând accent pe proceduri, experienţe, se apropie de metodologia cunoaşterii ştiinţifice (învățărea 

prin descoperire) dar elevii nu se pot dispensa totuşi de acumularea de informaţii transmise de profesor, 

pentru că încă nu au repertoriul de cunoştinţe format. Profesorul sugerează prin modul de predare, prin 

explicaţie şi demonstraţie, cum se poate ajunge la cunoaşterea autentică, el oferă un model de 

interpretare. Elevul trebuie introdus în procesul cunoaşterii în mod progresiv, odată cu maturizarea sa 

cognitivă. 

-profesorul organizează situaţiile de învățăre, de descoperire activă, de aplicaţii practice sau acţiuni de 

reflecţie, creează mediul de oportunităţi de angajare inclusiv emoţională a elevilor. Dar pentru 

numeroase teme nu se poate crea contextul, mijloacele de descoperire (sau experienţa anterioară a 

elevilor nu permite încă înţelegerea) şi rolul profesorului este de a selecta acele teme care se pot reface 

de către elevi. 

-dacă atenţia în educaţie trebuie să cadă pe cum se construieşte şi nu pe ce se învaţă, atunci este afectată 

indroducerea în cultură, cu tot ce s-a acumulat în experienţa ştiinţifică, social-culturală. Profesorul nu 

numai facilitează, ci oferă un model de cunoaştere,  de interpretare. Prin modul de predare el sugerează 

cum se poate ajunge la cunoaşterea autentică. 

-instruirea bazată pe constructivism nu poate fi planificată, fiind foarte dificilă proiectarea unui 

curriculum datorită rezultatelor diferite ale căutărilor elevilor, negocierilor, performanţelor individuale 

obţinute. Se pot proiecta numai condiţiile, etapele mari, variantele de sprijin, organizarea colaborării. 

  Profesorul constructivist are nevoie şi de cunoştinţe de diferite categorii, dar şi de capacități 

cognitive, abilități aplicative, alături de elemente afectiv-motivaționale, atitudini, aptitudini specifice. 

În ce priveşte structura lecţiei, se pot prevedea sarcini de învățăre (elemente de conţinut, paşii 

de cercetare, variantele de răspuns) dar acestea nu se dau elevilor de la început. Se poate porni de la o 

conversaţie iniţială de provocare, după care se dau materialele-suport. Dar elevii îşi aleg apoi singuri 
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obiectivele şi procedeele de lucru, după interesul propriu. Urmează însă negocierea şi colaborarea cu 

profesorul şi colegii ajungându-se astfel la sarcinile de învățăre prevăzute iniţial de profesor, pe baza 

unei bune cunoaşteri a elevilor. În etapa explorării, profesorul nu dirijează şi nu apreciază, ci ghidează, 

monitorizează, intervine doar pentru a sprijini şi a stimula. Abia apoi, cu toată clasa, face sinteza 

generală, cu respectarea opiniilor afirmate, sugerează ce probleme sunt de continuat sau de revăzut, de 

corectat. 

Instruirea constructivistă este însă foarte dificilă, în practicarea ei, pentru profesor: ghidarea 

elevilor este un proces sofisticat, el trebuie să ia decizii pentru fiecare elev în parte, să respecte 

libertatea fiecăruia dar să pună accent pe organizare pentru a nu se ajunge la anarhie, să prevadă 

evoluţia elevilor pentru a putea proiecta structurarea lecţiilor în numeroase variante, pe moduri diferite 

de afirmare a elevilor. Aceasta în condiţiile în care mulţi elevi nu posedă capacitatea de a negocia, de 

a se exprima, de a argumenta, de a descrie propriile interpretări. În plus, ei pot  să nu ducă până la 

capăt reflecţia, generalizările iar profesorii nu se pot abţine să nu explice, să nu demonstreze, când 

constată că elevii nu construiesc corect înţelegerea. 

Profesorul trebuie pregătit special pentru a face trecerea la modele constructiviste, pentru a 

reconcepe rolul lui în clasă. Trebuie elaborate noi programe, strategii şi resurse compatibile cu acest 

tip de învățăre. 

Constructivismul propune o raportare nu numai la sine, ci şi la ceilalți, de aceea, în esență, etica 

profesorului constructivist este o etică socială. Etica profesiei didactice, precum şi necesitatea realizării 

unei perfecționări proprii continue au determinat, dincolo de cerințele general valabile pe care un 

profesor trebuie să le întrunească (corectitudine, obiectivitate ş.a.), o serie de cerințe pe care alternativa 

constructivistă asupra instruirii se fundamentează: 

- din perspectiva rolului de moderator, profesorul constructivist trebuie să dea dovadă de obiectivitate 

pentru a nu-şi impune propriul punct de vedere. 

 - în acelaşi timp, el nu poate să critice dur rezultatele elevilor, ci constructiv, tocmai pentru faptul că 

important este să pună întrebări, să-i incite pe aceştia, respectând totodată echitatea socială. 

 - atitudinea pedagogică a profesorului trebuie să fie centrată pe disponibilitatea mentală pentru 

experienţele, perspectivele şi propunerile altora (Siebert, 2001, p. 45, numea această flexibilitate 

“atitudine calmă”); 

 - pentru a-i entuziasma pe elevi, profesorul însuşi trebuie să dispună de entuziasm profesional, astfel 

evitându-se pericolul relativizării concepțiilor; 

Teoria constructivistă este o teorie a cunoaşterii ştiințifice, adoptată după anii ′ 90, la 

problemele învățării, ca reacție la exagerările behavioriste în domeniul practicii acestora în instruire şi 

ca aprofundare a cognitivismului. 

 Dacă în literatura pedagogică occidentală, teoretică şi practică (mai ales în SUA), această 

abordare a dezvoltat numeroase căutări experimentale şi chiar au fost concepute reforme educaționale 

pe acest temei (SUA; Canada), şcoala românească plăteşte încă tribut concepțiilor anterioare. 
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