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Proiect de activitate extracurriculară - Excursia şcolară 

Prof. înv. primar Subţire Ramona 

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Lugoj 

 

Geografia este una dintre cele mai vechi ştiinţe, apărută din necesitatea omului de-a 

explica lumea şi modul se viaţă. In timp, simultan cu evoluţia civilizaţiei umane şi de multe ori 

fie cauză, fie efect al salturilor calitative ale acesteia, geografia s-a îmbogăţit continuu şi, mai 

ales, în ultimul secol a devenit dintr-o ştiinţă mai mult descriptivă, o ştiinţă mai mult aplicativă, 

o adevărată tehnologie de ameliorare a relaţiei om – natură bazată pe un suport teoretic vast şi 

bogat. Geografia a devenit astfel  o disciplină de învăţământ care nu numai că apelează din plin 

la interdisciplinaritate, ci este condiţionată de o abordare nouă în acest spirit, deoarece ea este 

o disciplină de sinteză, o ştiinţă a relaţiilor, impunându-se astfel o abordare practică, complexă, 

cauzală, sistemică şi  integratoare a mediului. 

Interdisciplinaritatea este principiul şi modalitatea de restructurare a conţinuturilor care 

contribuie la eficientizarea procesului de învăţământ. In aplicarea acestui principiu, învăţătorul 

este un model sau chiar un ideal pentru elev, care se va automodela după modelul oferit. 

Atitudinea interdisciplinară a învăţătorului presupune separarea esenţialului de neesenţial, 

ţinerea sub control a unui câmp mare de date, manipularea acestui material informaţional, 

includerea cunoştinţelor în sisteme mari, într-un tot unitar, clar, logic şi durabil, venind mereu 

în sprijinul memoriei, logicii şi aplicării cunoştinţelor în practică. El va avea grijă să formuleze 

obiective, să permită elevilor să pună întrebări, probleme (teoretice sau practice) cu caracter 

global, unitar, interdisciplinar, să-i încurajeze pe elevi să caute noi conexiuni între date. 

Elevul de clasa a IV-a se află la primul lui contact cu geografia. Deoarece structura 

personalităţii sale la această vârstă este cantonată încă de „etapa operaţiilor concrete” (J. Piaget) 

trebuie ca învăţătorul să apeleze la strategii adecvate pentru accesibilizarea conţinutului noii 

discipline. . Acestui scop îi sunt subordonate metodele şi procedeele activităţii instructiv - 

educative specifice geografiei: expunerea sistematică, observaţia geografică, lucru cu harta, 

lectura geografică, modelul şi modelarea, excursia geografică, etc.   

O importanţă deosebită o are  excursia prin contribuţia ei la întregirea valorii educative 

a geografiei, la dezvoltarea simţului de observaţie al elevului, a interesului pentru studiul 

acesteia şi a capacităţii de înţelegere a realităţii înconjurătoare. Ea permite o imagine de 

ansamblu asupra componentelor mediului înconjurător, contribuind la lărgirea orizontului 

geografic al elevilor şi realizând  legătura dintre teorie şi practică. Nu numai că ajută la 

consolidarea cunoştinţelor geografice, botanice sau zoologice predate la clasă, dar anticipează 

intuirea, cunoaşterea generală a elementelor mediului, a legăturilor cauzale, uşurând succesul 

învăţării. Subliniind rolul excursiei, marele geograf George Vâlsan afirma: „ să nu uitaţi că 

patrie şi iubire sunt simple cuvinte, dacă nu te-ai dus singur să te înfrăţeşti cu pământul şi cu 

poporul din care faci parte.”  

Excursia este o chintesenţă a muncii educative. Ea uneşte în chipul cel mai fascinant 

toate laturile educaţiei. Ea pătrunde cu toate acele gânduri nespuse sau neîmplinite în alte 

activităţi. Interdisciplinaritatea pe care o favorizează excursia este mult mai eficientă şi mai 

permisivă decât cea pe care o realizăm în mod obişnuit într-o oră de curs. 
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Cele mai multe itinerarii pentru excursii pot fi stabilite în orizontul local care reprezintă 

„laboratorul geografic” cel mai fidel unde elevii intră în contact cu lumea reală a obiectelor şi 

fenomenelor, le intuiesc „la faţa locului” însuşindu-şi fondul corect de reprezentări şi noţiuni 

ştiinţifice despre lumea înconjurătoare. 

 Simion Mehedinţi şi Vintilă Mihăilescu – întemeietorii geografiei moderne şi iluştrii 

pedagogi scriau ca motto al manualului „Introducere în geografie”:  „Orizontul local este 

unitatea de măsură a tuturor fenomenelor geografice. Cu cele văzute în apropiere măsurăm 

tot ce aflăm despre alte ţări”.  

 Desfăşurarea activităţilor cu elevii în orizontul local accesibilizează trecerea de la 

gândirea concretă la cea abstractă şi invers, constituind locul cel mai eficient pentru 

exemplificare şi experimentare, pentru înţelegerea cauzalităţii fenomenelor şi evoluţia lor în 

timp. Se realizează stări afective, trăiri emoţionale şi sentiment de ataşament faţă de locurile 

natale. George Vâlsan afirma  de altfel despre orizontul local: „orizontul local este cea dintâi 

patrie a copilului…” 

  In cadrul unor astfel de activităţi am observat că elevul nu numai receptează informaţia, 

ci o trăieşte, o prelucrează, devine parte a informaţiei transmise, îi dă noi valenţe. Orientarea 

spre interdisciplinaritate  a excursiilor deschide largi perspective de aplicaţii practice.  

 Prezentăm proiectul didactic al unei excursii şcolare, încercând să valorificăm 

multiplele valenţe interdisciplinare ale acesteia. Axată pe relaţia între om şi spaţiul geografic, 

istoric şi cultural, excursia a avut următorul itinerariu: Lugoj – Petroşani – Mănăstirea Lainici 

– Târgu-Jiu. 

Scopul didactic: 

-  dezvoltarea abilităţii de a găsi soluţii variate pentru situaţii reale sau create; 

- dezvoltarea capacităţilor şi deprinderilor de a elabora planuri de acţiune utilizând 

informaţia dobândită în cadrul mai multor discipline: geografie, ştiinţe ale naturii, istorie, 

literatură, religie; 

-  dezvoltarea unei atitudini active (responsabilitate, iniţiativă de grup sau personală, igienă 

de grup sau personală); 

Obiective operaţionale: 

• să indice poziţia itinerariului, desprinzând conexiunile dintre mediul geografic şi om; 

• să sesizeze particularităţile monumentelor istorice vizitate plasându-le în timp şi spaţiu; 

• să observe existenţa elementelor comune dintre monumentele istorice şi cele culturale; 

• să analizeze aspecte etnografice şi folclorice pe parcursul excursiei, evaluând valoarea lor 

istorică; 

• să aprecieze morala creştină românească şi frumuseţile florei şi faunei din această zonă a 

ţării; 
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• să valorifice intra- şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor geografice, istorice, 

etnografice, literare, religioase, etc.; 

• să motiveze importanţa protejării monumentelor istorice, religioase, a mediului 

înconjurător; 

• să protejeze mediul înconjurător (în popasurile făcute); 

Metode şi procedee: explicaţia, învăţarea prin descoperire, conversaţia, 

problematizarea, jocul, brainstorming; 

Material didactic:  ghiduri ale obiectivelor studiate, materiale adunate pe traseu, 

aparate de fotografiat, mingi, busole, hărţi, diplome; 

Desfăşurarea activităţii: 

I. Pregătirea excursiei 

a. Parcurgerea materiei planificate prin: 

- lectură suplimentară recomandată de învăţători şi finalizată prin fişe de lectură 

(informaţii istorice sau geografice interesante despre obiectivele itinerariului); 

- în cadrul orelor de educaţie muzicală s-au învăţat cântece de drumeţie; 

- procurarea de busole şi hărţi (rutiere şi turistice) potrivite itinerariului propus; 

- confecţionarea de diplome sau alte stimulente ce vor fi acordate de grupurile de interes 

în cadrul concursurilor organizate de acestea. 

b. Stabilirea normelor de comportare şi de protecţie pentru excursie; 

II. Excursia propriu-zisă  s-a desfăşurat conform planificării, în mod plăcut, eficient 

prin realizarea temei şi obiectivelor printr-o abordare interdisciplinară. 

Elevii au fost împărţiţi pe grupe, în funcţie de aptitudinile elevilor, pe arii curriculare: 

Echipa organizatorilor  colectivului a fost reprezentată de elevii cu cele mai bune 

calităţi de organizator  din ambele colective  şi a avut ca sarcini: 

- organizarea colectivului de excursionişti (gruparea elevilor la urcarea în autocar, la 

intrarea în obiectivele vizitate); 

- supravegherea colegilor în timpul repausurilor (evitarea traversării căilor de circulaţie, 

depărtarea de grup); 

- asigurarea curăţeniei la locurile de popas; 

Echipa sanitarilor a avut ca sarcini: 

- procurarea materialelor sanitare; 

- acordarea primului-ajutor în situaţii diverse (stare de vomă, răniri uşoare, hemoragie 

nazală, etc.); 
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- asigurarea curăţeniei şi ordinii în autocar; 

Echipa geografilor a avut ca sarcini: 

- urmărirea pe hartă a traseului urmat şi anunţarea colegilor asupra denumirii zonelor 

vizitate; 

- culegerea prealabilă de informaţii despre relieful, apele, elemente de faună şi floră, 

precum şi date toponimice; 

- colecţionarea de roci, plante, insecte, etc. 

Echipa istoricilor: 

- prezentarea istoricului principalelor localităţi şi a obiectivelor istorice; 

- colecţionarea pliantelor, a ilustraţiilor istorice; 

Echipa fotoreporterilor  a avut ca sarcini: 

- fotografierea peisajelor geografice, a monumentelor istorice, locuri pitoreşti; 

- afişarea unor fotografii şi reportaje la gazetele şcolii; 

- realizarea unor albume cu cele mai semnificative aspecte din excursie; 

Echipa literaţilor (scriitorilor)   a urmărit: 

- prezentarea unor lecturi literare la microfon pe parcursul traseului,  

- organizarea unui concurs literar „Cine ştie cele mai multe versuri” sau „Cel mai bun 

recitator”; 

- redactarea unor compuneri la finalul excursiei; 

Echipa animatorilor , formată din cei mai „petrecăreţi” elevi a avut ca sarcini: 

- achiziţionarea de c.d.-uri cu muzică pentru tot parcursul excursiei; 

- pregătirea de glume, organizarea unor concursuri „Cea mai reuşită glumă” sau „Cel 

mai bun interpret”; 

Echipa desenatorilor  a avut ca scop: 

- desenarea şi notarea prin schiţă a tot ceea ce au văzut mai semnificativ; organizarea 

unui concurs „Cel mai frumos peisaj văzut cu ochiul pictorului” sau cea mai reuşită caricatură; 

- organizarea unei expoziţii cu cele mai reuşite desene realizate pe parcursul excursiei;  

Echipa sportivilor a avut ca sarcini: 

- aprovizionarea cu material sportiv necesar organizării unor jocuri sportive pe traseu; 

- organizarea unor jocuri de orientare turistică, ştafete combinate, alergare în saci, etc.  

III Evaluare 

- marcarea itinerariului parcurs pe harta clasei; 
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- prezentarea notiţelor de către grupurile de interes, a informaţiilor aflate (istorice, 

geografice, culturale), a impresiilor notate în „Jurnalul de călătorie”; 

- desprinderea învăţămintelor ; 

- expunerea celor mai reuşite fotografii, a desenelor, caricaturilor, reportajelor; 

- compunerea unor probleme matematice utilizând date geografice (în special probleme 

de organizare a datelor în tabele); 

- redactarea unor compuneri; 

- realizarea unui pliant. 

IV. Concluzii: 

Prin modul de organizare, cadrul afectiv, abordarea interdisciplinară excursia a avut 

puternice influenţe educative şi formative asupra elevului. Obiectivele operaţionale s-au 

realizat mai ales prin perspectiva interdisciplinarităţii, realizându-se în acest sens legături 

multiple între diverse cunoştinţe însuşite nu numai la geografie, ci şi la istorie, religie, limba 

română într-un context diferit, relaxant. Prin observarea directă, elevii au înţeles mai bine 

anumite noţiuni, au stabilit relaţii cauzale, au personalizat informaţiile asimilate anterior şi s-a 

asigurat baza necesară viitoarelor cunoştinţe 
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Școala altfel ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

         

Prof. înv. primar Silveșan Nicoleta 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani 

  

 Programul ,,Săptămânii Altfel”, trebuie să recunoaștem, ne dă destule bătăi de cap, atât 

în proiectarea activităților, cât și în realizarea lor. Bineînțeles, ne consultăm cu elevii, cu 

părinții, dar, până la urmă, trebuie să decidem ținând seama de mai multe considerente, în 

primul rând a resurselor de care dispunem, atât de ordin material, financiar dar și temporal și 

spațial.  

 Am încercat întotdeauna să aleg acele activități la care copiii să participe cu interes, 

curiozitate și pasiune și nu a fost prea ușor ținând cont de vârstă, abilități și chiar de sex știut 

fiind faptul că fetițele și băieții au arii de interes destul de diferite. Dintre activitățile cu care 

am observat că nu poți să dai greș sunt excursiile (dar nu prea simplu de organizat și care 

presupun costuri destul de ridicate), activitățile de gospodărie și nu în ultimul rând, 

EXPERIMENTELE (cu ele chiar că nu ai cum să greșești). Din fericire, internetul este plin de 

exemple de experimente, care se pot realiza cu resurse minime, fără prea multe costuri și 

pregătiri. Ca să fac și mai interesantă activitatea le-am spus elevilor că pot prezenta și ei, dacă 

doresc, propriile experimente și am constatat că se implică destul de mulți (pregătiți în prealabil 

acasă), iar bucuria și plăcerea au fost egale atât de partea realizatorilor, cât și a colegilor lor. 

 Din multitudinea de experimente am ales să vă prezint câteva care se pretează ciclului 

primar, dar nu numai, simplu de realizat și cu costuri minime. 

Experiment cu lumânare 

Materiale necesare: 

 Lumânări; 

 Pahare transparente; 

 Brichetă  

Pași: 

 Aprindem lumânarea și o acoperim cu un pahar. 

 Observăm ce se întâmplă. 

 Flacăra se va stinge din lipsa de oxigen. 

     Le explicăm copiilor că, pentru ardere, focul are nevoie de oxigen, că lumânarea arde 

până consumă tot oxigenul din pahar, apoi se stinge. (Se poate repeta de mai multe ori, cu 

pahare de capacități diferite sau chiar în paralel cu mai multe pahare deodată).  

 
 
 
 

http://www.manutepricepute.ro/2016/06/28/experiment-cu-lumanare/
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Moleculele și viteza de mișcare 

Materiale necesare: 

 Două pahare de sticlă; 

 Apă caldă; 

 Apă rece; 

 Cerneală sau colorant alimentar. 

Pași: 

 Umplem cele două pahare unul cu apă rece și unul cu apă fierbinte. 

 Punem câte 2 picături de cerneală în cele două pahare și observăm ce se întâmplă.  

Explicația: 

 Moleculele de apă caldă au viteză mai mare decât cele de apă rece. Astfel culoarea se 

amestecă mult mai repede în paharul cu apă caldă. Picăturile puse în paharul cu apă 

rece se amestecă mult mai lent. 

Cum să curățăm bănuții 

Cei mici vor înțelege care sunt efectele interacțiunii dintre două sau mai multe substanțe 

și vor îmbina utilul cu plăcutul. 

Materiale necesare: 

 Bănuți murdari (de preferat cei arămii de 1 și 5 bani); 

 Oțet; 

 Șervețele; 

 Pahar sau un bol mic transparent; 

Pași: 

 Într-un bol mic transparent punem oțet. În acel bol punem un bănuț și observăm că nu 

se întâmplă nimic cu bănuțul; 

 Adăugăm o linguriță cu sare în bolul cu oțet și amestecăm bine; 

 Punem un ban în bol și numărăm până la 10: 1, 2, 3… când am ajuns la 10 scoatem 

banul. Acesta va ca și nou. Ca să rămână așa trebuie să îl ștergem cu un șervețel sau o 

cârpă, pentru ca bănuțul să nu capete culoarea verde. 

Ploaie într-un pahar 

De unde vine ploaia? Datorită razelor soarelui, apa din lacuri și din râuri se evaporă. Vaporii 

de apă sunt niște picături mici de apă care se ridică spre cer, se unesc în atmosferă și se 

transformă în nori. 

http://www.manutepricepute.ro/2015/10/25/moleculele-si-viteza-de-miscare/
http://www.manutepricepute.ro/2015/10/20/cum-sa-curatam-banutii/
http://www.manutepricepute.ro/2015/10/21/ploaie-intr-un-pahar/
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 Dar ce se întâmplă atunci când plouă? În momentul în care norii sunt plini de vapori, 

devin grei și apa se deprinde sub formă de ploaie și cade înapoi pe pământ. ( aceasta 

este o explicație simplificată pentru a fi înțeleasă de copii)  

Materiale necesare: 

 Un pahar transparent; 

 Apă; 

 Spumă de bărbierit sau de păr; 

 Cerneală. 

Pași: 

 Umplem paharul cu apă, astfel încât să rămână în partea superioară 1-2 cm liberi. Apa 

va juca rolul aerului din atmosferă; 

 ,,Construim” nori cu ajutorul spumei de bărbierit; 

 Punem câteva picături de culoare albastră și observăm ce se întâmplă. Apoi mai 

adăugăm câțiva stropi în conținutul norișorilor și observăm că odată ce norul este plin, 

ploaia va începe să cadă.  

Baloane de săpun 

De ce atunci când facem baloane de săpun vedem curcubeul? Pentru că lumina afișează 

toate culorile curcubeului atunci când trece printr-un balon de săpun. 

Materiale necesare: 

 Detergent lichid; 

 Apă; 

 Pahar; 

Pași: 

 Într-un pahar punem apă și săpun în cantități egale; 

 Punem un pai în pahar și suflăm încet pentru a face baloane de săpun. Observăm că 

baloanele au culori diferite, deoarece lumina se modifică atunci când strălucește prin 

bule. 

Explicație: 

Lumina conține toate culorile curcubeului. Când lumina trece prin balon, se reflectă și 

permite vizualizarea unor culori diferite. 

Oul cauciucat 

Dacă scufunzi un ou în oțet și îl lași 36 de ore, magia se întâmplă: oul devine cauciucat.  

 

http://www.manutepricepute.ro/2015/10/14/baloane-de-sapun-2/
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Materiale necesare: 

 Ou crud; 

 Oțet; 

 Pahar transparent. 

Pași: 

 Punem în pahar oul crud și turnăm oțet, astfel încât coaja să fie acoperită de lichid; 

 Așteptăm câteva minute și ne uităm la pahar. Vom observa că pe coajă se vor forma 

bule de aer; 

 Lăsăm oul în paharul cu oțet timp de 36 de ore, apoi îl scoatem și îl spălăm cu apa de 

la robinet. 

Ce se întâmplă? 

 Coaja de ou este formată din carbonat de calciu, iar oțetul este un acid. Când coaja de 

ou se întâlnește cu oțetul, acestea reacționează și coaja oului se dizolvă, dar membrana 

oului rămâne intactă. Astfel, oul nu se sparge și este cauciucat. 

 Oul este gelatinos, dar aveți grijă să nu îl scăpați pe jos că se va sparge. 

 Când ne-am uitat la lumină, am observat cu ușurință gălbenușul oului „dezbrăcat“ . 

Stafidele săltărețe 

Materiale necesare: 

 Două pahare transparente 

 Apă carbogazoasă și apă plată sau de la robinet 

 Stafide 10 bucăți 

Pași: 

 Punem apă carbogazoasă într-un pahar, iar în celălalt apă plată 

 Adăugăm stafide în cele două pahare 

 Stafidele din apa plată se vor lăsa imediat la fund. Cele din apa minerală se vor scufunda 

inițial apoi se vor ridica la suprafață, vor pluti, apoi se vor lăsa la fund, se vor ridica, 

vor coborî și tot așa. Procesul va continua până la eliminarea întregii cantități de acid 

din apă. 

Explicație: 

 Stafidele au o msă mai densă decât apa, de aceea se vor scufunda inițial. Atunci când 

bulele dioxidului de carbon se lipesc de suprafața stafidelor, le vor împinge la suprafață, unde 

balonașele acidulate se sparg, iar stafidele coboară din nou pe fundul paharului, până când alte 

bule le vor ridica deasupra apei. 
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Experimente cu baloane 

1.Balonul cu apă 

Pași: 

 Se umblă un balon, se leagă și se pune deasupra unei flăcări (brichetă, lumânare). 

Rezultatul: balonul se va sparge. 

 Se pune puțină apă într-un balon, apoi se umflă și se leagă. Se pune deasupra flăcării.  

 Rezultatul: Balonul se va afuma de la flacără dar nu se va mai sparge. 

 2.Balonul cu piuneze 

Pași: 

 Se umblă un balon, se leagă și se pune deasupra unei piuneze.  

 Rezultatul: balonul se va sparge. 

 Se umblă alt balon, se leagă și se pune deasupra mai multor piuneze și se apasă peste 

ele. 

 Rezultatul: balonul nu se va mai sparge. 

3.Frigăruie în balon 

Pași: 

 Se umblă un balon și se leagă. Se înțeapă cu o frigăruie de lemn. 

Rezultatul: balonul se va sparge. 

 Se umblă un alt balon și se leagă. Ușor se înfige frigăruia cît mai aproape de capătul 

legat și se scoate prin celălalt capăt al balonului.  

Rezultatul: balonul nu se va mai sparge. 

4.Balonul magic 

Materiale necesare: 

 sticlă mică de plastic 

 Un balon 

 4 linguri de oțet 

 2 linguri de bicarbonat care se bagă în balon 

Pași: 

 Turnăm oțetul în sticlă 

 Punem ușor balonul pe gura sticlei, apoi îl ridicăm să curgă bicarbonatul în oțet. Când 

cele două substanțe se vor amesteca balonul se va umfla. 
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Bibliografie:  

http://www.manutepricepute.ro 

www.facebook.com/5min.craft 

Vă dorim succes în realizarea experimentelor! Veți avea succes garantat! 

 

Finalitatea morală a educației 

Prof. Răducanu Diana  

Liceul Teoretic „Jean Monnet” București 

 

Cristine McAliffe, singura femeie cosmonaut din Misiunea Challenger, de meserie 

profesor, spunea că, atunci când predă, intră în contact cu viitorul! 

Înțelegem din această afirmație că viața în clasă, împreună cu elevii, este o provocare 

pe care oricine își alege profesiunea de dascăl ar trebui să și-o asume și să o transforme în 

provocarea pe care și-o dorește. Ce vrem de la elevii noștri? În ce sens ar trebui să se producă 

evoluția lor pe parcursul anilor de școală? În ce măsură pot eu să influențez această evoluție? 

În ce măsură ceea ce-mi doresc eu de la elevii mei rezonează cu ceea ce societatea se așteaptă 

ca școlile să producă? Sunt întrebări provocatoare, dar sunt ele direcționate/direcționabile către 

ceea ce eu, profesorul,  îmi doresc să fie munca mea din clasă? 

Adeseori auzim plângeri ale cadrelor didactice despre cum sunt elevii, empiric vorbind: 

nemotivați, neatenți, lipsiți de interes pentru ceea ce eu le predau, pe de o parte iar pe de altă 

parte ascultăm dorințe legate de cum ar trebui aceștia să fie: să vină la școală conștienți de rolul 

de magister al adultului de dincolo de catedră, sensibili la discursul cognitiv al acestuia, dispuși 

să rămână la școală atenți și calmi, ignorând problemele personale și/sau familiale pe care, într-

o societate eminamente concurențială, cei mai mulți le au.  

Dar școala trebuie să-i primească pe toți elevii care-i trec pragul și să-i ajute să dobândească 

obiceiurile enumerate mai sus. În contact cu această paradigmă descurajantă fără doar și poate, 

putem stabili câteva tipologii comportamentale printre colegii de breaslă: 

I. FUGA DE/DIN SISTEM. Este tipologia noului venit care a căutat o slujbă călduță, la 

stat, în așteptarea uneia mai bine plătite, mai motivante financiar. Pe bună dreptate, 

deci: „Drum bun în viață!”. Nu e nicio pierdere; în cazul lipsei de vocație, mai bine fără 

prezența lor. 

II. ÎNCĂPĂȚÂNAREA DE A RĂMÂNE ÎN SISTEM 

1. Pentru că oricum nu știu să fac altceva. Nu că aici aș face foarte bine, dar mai bine 

puțin decât deloc. (Unii dintre acești colegi ajung la această concluzie după ce reușesc, 

printr-un complex de împrejurări favorabile, să se stabilizeze pe un post prin titularizare 

iar această situație, conform legii, este definitivă. Nimic nu poate clinti omul respectiv 

din acest loc până la pensie și, adeseori, și trei ani după aceea.) 
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2. Pentru că sursa tuturor relelor din acest sistem este sistemul însuși și poate, 

vreodată, ceva se va schimba: va apărea un lider mai vizionar sau se va schimba 

curricula sau, cine știe, se vor aplica niște stimulente materiale… 

3. Pentru îmi doresc să transmit elevilor mei ceea ce eu știu, pentru că vreau să 

contribui la formarea lor. 

a) Profesorul este un magister; el este deținătorul unor cunoștințe și al unor adevăruri 

absolute care merită să fie diseminate; elevii ar trebui să le digere cât mai repede, cu 

convingerea că ce au înghițit este delicios, chiar dacă sunt deja sătui sau nu le place un 

gust ori altul. 

b) În centrul învățării sunt elevii; aceștia sunt într-o măsură foarte mică autodidacți, deci 

profesorul are un rol foarte important: să-i ghideze către cunoaștere, să le călăuzească 

pașii, să le coordoneze mișcările către descoperire și performanță; învățarea este 

eficientă numai sub îndrumarea profesorului. Acesta este deținătorul metodelor și 

strategiilor celor mai potrivite pentru a-i face pe elevi să devină conștienți de obiectivele 

învățării, pentru a le oferi acestora oportunități de învățare precum și un curriculum 

formal și/sau informal ofertant și antrenant care să-l compenseze/completeze pe cel 

oficial, încercând să determine schimbarea în bine a tuturor elevilor. Convingerea 

acestor dascăli este: toți elevii pot fi provocați și stimulați. 

Ne-ar plăcea să găsim în această zonă profesională cât mai mulți colegi aparținând 

ultimului tipar, dar cel mai mult ne-ar plăcea să identificăm la aceștia și o altă componentă, 

credem fundamentală, dar cu cât este mai valoroasă, cu atât pare a fi mai rară. 

Iată la ce ne referim: o paradigmă alternativă a profesorului ideal sadovenian, un domn 

Trandafir transpus și adaptat la specificul lumii contemporane, la cerințele societății de 

consum, ale societății care cere școlii să pregătească oameni capabili să lucreze într-un mediu 

supus schimbărilor rapide. Într-o astfel de școală, prima componentă capabilă și conștientă de 

necesitatea schimbării este chiar furnizorul de educație: profesorul. Acesta trebuie nu numai să 

accepte necesitatea unei schimbări personale continue și rapide, dar trebuie să fie deschis către 

ea, convins de faptul că singura cale de eficientizare a instrucției elevului său este propria 

adaptare la nevoile acestuia, diferite de la o generație la alta și chiar de la un individ la altul. 

Schimbarea mea ca profesor, respectiv a metodelor și a strategiilor de lucru, a formelor de 

comunicare cu elevii, a raportului dintre mine și ei trebuie înțeleasă ca o formă conștientă de a 

reacționa la feed-backul pe care aceștia mi-l oferă permanent. Schimbarea mea este dovada 

unei legături puternice între mine și elevii mei, nu a unei slăbiciuni, a vulnerabilității mele în 

fața elevilor; schimbarea mea este primul pas către schimbarea lor, dar un pas sine qua non. 

Rolul profesorului este evident unul esențial în evoluția elevilor săi, dar educația are, 

cum spunea …., în primul rând, o finalitate morală și mai apoi una cognitivă și de formare a 

unor competențe. Atingerea obiectivului moral al educației se produce atunci când ajungem la 

etapa finală a procesului instructiv-educativ, și anume evaluarea, conștienți de faptul că nu îi 

evaluăm pe elevi, ci evaluăm propriul nostru impact asupra acestora, adică ne autoevaluăm.  

Acest punct devine, de fapt, periodic, punctul de plecare pentru mine însumi în meseria 

pe care mi-am ales-o. 
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Invitație la o lectură ... altfel! 

Prof. înv. primar Morariu Crina 

 Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Tg. Mureș 

 

”Creativitatea este o nevoie socială, care asigură supraviețuirea unui popor!”. 

 Afirmația nu-mi aparține, dar am îmbrățișat-o considerând-o cel mai puternic argument 

ce ar trebui să ne motiveze pe noi, oamenii școlii,  în promovarea unor demersuri de stimulare 

a imaginației și  dezvoltare a creativității elevilor noștri.  

  Ca dascăl m-a preocupat încă de la începuturile activității mele didactice ideea de a 

încerca să valorific, în scopul dezvoltării potențialului creativ al elevilor mei, o anumită 

înclinație nativă a copilului:  de poveste (fie ea povestea pe care o ascultă, povestea pe care o 

trăiește, pe care o citește și apoi o recreează).  

 Știut fiind că cele mai prețioase însușiri ale copilăriei sunt inventivitatea, fantezia, 

imaginația care se manifestă mai ales la nivelul limbajului, am stabilit și un punct de plecare: 

considerentul că sarcina școlii este de a valorifica, dezvoltând, ceea ce este dat copilului de la 

natură. Și tot de aici, genul de abordare pe care mi l-am propus: intervenții didactice în direcția 

trezirii și cultivării intereselor cognitive și ale formării abilităților de gândire la copii.  

 Într-o accepțiune, a lui Rolo May, creativitatea înseamnă ”întâlnire”, prin urmare, am 

pornit la drum că gândul de a provoca, ori de câte ori am ocazia, prin intervenția mea, o 

”întâlnire” a copilului cu textul poveștii și cu lumea acesteia. Înainte de toate, mi-am propus o 

”împrietenire” cu cartea (mai ales în contextul universului contemporan informatizat al 

copilăriei).  

 În lumea lor, a copiilor, poveștile încep cu ”A fost odată...”. Care ar fi oare începutul 

potrivit pentru o ”poveste adevărată”? Pentru că asta mi-am propus sa vă prezint astăzi ... Încă 

o poveste scrisă de ”Piticii” clasei a II-a C care învață la Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” 

din Tg. Mureș! 

 Putem să vă spunem cum a început povestea noastră- cea adevărată! A început cu o 

invitație la lectură lansată de Ștefan, într-o zi când și-a dorit să ne prezinte o carte dragă lui, pe 

”Scaunul povestitorului” (scaun despre care vă vom mai spune povești și cu alte ocazii). Ne-

au plăcut poveștile lui Mihăiță, despre orașul nostru ... Ne-am propus, așadar, să redescoperim 

cartea .... ”altfel” și să mai scriem o poveste de viață, despre noi!  

 Am așteptat nerăbdători ”Săptămâna altfel”, acea săptămână în care totul trebuie să fie 

diferit de activitățile noastre obișnuite. Inclusiv cartea! Cum arată o ”carte altfel”? Ar putea fi 
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o ”carte scrisă pe frunze și pe boabe de rouă, o carte scrisă în zborul fluturilor cu aripi de petale 

(...), o carte scrisă strângând petale și boabe de lumină, foșnet de frunze (...) într-o țesătură de 

poveste” (Marcela Peneș). Cum se poate citi o asemenea carte? Drumețind ...  

 Și uite-așa ne-am trezit acceptând două invitații la lectură: aceea a Marcelei Peneș și 

cealaltă a regretatei Sorina Bota și a lui Radu Bălaș, de a descoperi o ”istorie în teniși” a orașului 

nostru: Tg. Mureș. Ne-am încălțat corespunzător, am asortat și treningurile din dotare și am 

purces la drum (sau am început să lecturăm)!?  

 Și cum cititorului îi stă bine cu o carte în mână, am declarat-o ”călăuză” pe cea scrisă 

de mai-sus numiții autori: ”Povestea orașului”! 

 Aflarăm noi, răsfoind paginile acesteia, că orașului  i s-a spus în trecut ”orașul școlilor”. 

De aici o primă misiune: aceea de a număra și înregistra mental numele școlilor pe lângă care 

trecem în plimbarea noastră. S-au adunat vreo 10 în final. Concluzia formulată a fost că Tg. 

Mureșul își merită această ”poreclă”! 

 Ca și pe aceea de ”oraș al noroaielor” (aflată tot din carte): ne-am fi dorit o fotografie 

de grup pe scările pictate (reprezentație de artă urbană) de la Furnica, dar ploile de toamnă și 

de primăvară, le-au cam înnoroit, știrbindu-le din farmecul de astă-vară! Nu-i nimic, mai 

așteptăm un anotimp ... mai ales că nu am avut nevoie de picioroange, ca odinioară, pentru a 

ne continua drumul.  

 Încă de la prima lectură a cărții, gândul nostru a rămas la ”casa plină de mistere” de pe 

strada Bolyai nr. 12! Dacă nu știați, vă spunem noi că acolo locuia în trecut călăul orașului. 

Unii oameni spun că aici ar mai exista fantome și astăzi. Am încercat să lămurim misterul, am 

cercetat atent și am descoperit ... o casă ”bâtuită” de studenți, viitori actori și artiști. Puteți să 

vă plimbați cu încredere pe această stradă, nu aveți motive să vă temeți!  

 După ce am poposit puțin în ”primul centru” al orașului (Piața Bolyai), admirând prima 

bibliotecă publică (Biblioteca Teleki) și calculând câte cărți se găsesc acum pe rafturile ei (dacă 

la început erau 40.000 și acum sunt de șase ori mai multe), ne-am îndreptat spre Cetate.  

 Am descoperit zidurile groase de cărămidă, care serveau în trecut pentru apărare, am 

verificat numărul bastioanelor (7), și am descoperit pe cine adăpostea fiecare bastion, am 

măsurat cu pașii lățimea vechiului șanț de apărare, după care am încercat ”să-l răsturnăm” 

imaginar pentru a descoperi adâncimea lui și ne-am propus să revenim cât mai curând, la 

Muzeu.  

 Apoi ne-am încercat norocul la Scara Rakotzi, declarată cea mai frumoasă scară din 

lume! Se pare că soarta ne-a zâmbit ceva mai mult decât la prima întâlnire cu acest gen de artă 

și avem și o ... poveste ilustrată în albumul zilei!  

 Pașii noștri și-au continuat povestea pășind agale spre ”Casa cu picioare”, situată la 

intersecția străzii Călărașilor cu Piața Trandafirilor (numită astfel deoarece stâlpii pe care se 

sprijină seamănă cu niște picioare). În trecut, în această clădire era o școală (dar pe aceasta nu 

o contabilizăm în memorie, pe lista noastră de școli!).  

 Peste drum de această casă, privim acoperișul primei case cu etaj construite în Tg. 

Mureș. Am aflat (tot în urma lecturii, evident) că la acea vreme oamenii nu știau să construiască 
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clădiri înalte, din aceste motive rezultând un acoperiș cam mare. Mărturisim că nouă ne-a 

plăcut, așa mare cum este! 

 Simțind nevoia unui nou popas, ne oprim în Piața Trandafirilor, cea care dă astăzi 

numele cu care ne mândrim, al orașului nostru: ”Orașul trandafirilor”. Simțind parcă de pe 

acum parfumul răspândit de tufele pe care le întâlnim la tot pasul (se cam confundă cu parfumul 

de vacanță!), admirăm vrăjiți, în toată splendoarea lor, Primul Palat din oraș(astăzi Muzeul de 

Etnografie), cea mai frumoasă clădire de până atunci, și Palatul Apollo. Și ”piticoatelor” 

noastre le vine o poftă de a călători în timp, pe aripile imaginației, pentru a îmbrăca niște rochii 

elegante și a se lăsa purtate ”în coșuri” pe umerii băieților spre sala de bal din acest palat! Iar 

”piticoții”, ușor speriați de gândul hainelor pline de noroi și a dansului, își opresc privirile spre 

încăperile unde servitorii așteaptă să le curețe pantofii și hainele!   

 Suspendăm gândul despre ”orașul noroaielor” în trecut și îmbiați de parfumul 

trandafirilor, ne purtăm pașii, din ce în ce mai apăsați, pe aleile ce ne conduc spre școala care, 

deodată, ne devine mai dragă!  

 Și unde nu ne trezește odată din visare ....niște arome condimentate! Și ne amintim că 

mai aveam de dezlegat un ultim mister al poveștii noastre: ne-o fi dor nouă de o porție de 

mâncare sau își merită Tg. Mureșul ultima poreclă, aceea de ”oraș al fleicilor”? Vă lăsăm să 

descoperiți răspunsul singuri! 

 Iar eu, cea care am așternut aceste rânduri, concluzionez că, uite-așa, încălecând pe-o 

roată, încălțată cu o pereche de teniși, în mână cu o carte lecturată ... v-am propus, dragi oameni 

ai școlii, împreună cu elevii mei, o ”poveste - integrată”! Elevilor le-am pus la dispoziție câteva 

instrumente care să-i ajute să re-creeze ”povestea” ”citită la pas”, traspunând-o într-o altă 

realitate textuală, textul propriu, un text nou, personal, original. Locuitorului de rând, îi lansez 

o invitație: de a citi ”Poveștile orașului” altfel ... la pas, sau printre paginile cărții pe care v-am 

supus-o atenției.   

 

 

 



 
 

 

 

19 

 
 

 

Nr. 13- februarie 2017 

Predarea cunoștințelor din domeniul științei prin experiment în grădiniţă 

Prof. Nădejde Ramona 

Grădiniţa cu Program Prelungit „Piticot” Dej 

 

Unul dintre obiectivele majore ale educaţiei este îmbunătăţirea puterii de înţelegere a 

copilului  şi cultivarea dorinţei acestuia de a învăţa. Activităţile practice şi experimentele care 

îi înlesnesc contactul cu lumea înconjurătoare sunt necesare pentru evoluţia şi dezvoltarea 

ulterioară a copilului. 

Noile direcţii ale reformei  învăţământului pe plan mondial ne sugerează să îndepărtăm 

atenţia cadrelor didactice de la rezolvarea fişelor de lucru mecanic şi după acelaşi tipar, întâlnită 

în practica preşcolară. Se intenţionează astfel repunerea în drepturi şi readucerea în atenţia 

copiilor a unor aspecte importante  ale procesului de cunoaştere, pierdute din vedere cu câtva 

timp în urmă din cauza  ,,monopolului” pe care l-au constituit  fişele de lucru. În acest scop, se 

cere construit un mediu educaţional în care copiii să poată beneficia de experienţe variate în 

câteva domenii, un mediu care să fie  cât  mai funcţional şi real, concret chiar. 

Copilul învaţă să exploreze lumea înconjurătoare, să analizeze, să pună întrebări în 

legătură cu aspectele întâlnite, să-şi exprime opinii şi stări sufleteşti şi să iniţieze acţiuni. 

Copilul este împins de dorinţa cunoaşterii, descoperirii, iar curiozitatea spontană a 

copiilor manifestată prin întrebările “de ce”, “cum?”, “cine?”, “ce s-ar întâmpla?”, este acum 

un prilej de a-l pune pe copil să răspundă singur la întrebări printr-un demers didactic euristic, 

problematizat, activ, participativ şi acţional. 

Experimentul constă în observarea, provocată şi dirijată, a unor fenomene ce urmează 

să fie verificate experimental. Are un pronunţat caracter activ-participativ: în primul rând,copiii 

vor fi curioşi la desfăşurarea experimentului, de către educatoare, iar apoi se vor implica, prin 

propriile acţiuni, la realizarea acestuia.  

Experimentul se defineşte, conform Dicţionarului de psihologie, autor Paul Popescu-

Neveanu, „ca un procedeu de cercetare în ştiinţă, care constă în provocarea intenţionată a unor 

fenomene în condiţiile cele mai propice pentru studierea lor şi a legilor care le guvernează; 

observaţie provocată; experienţă.” 

 Procesul de predare a Domeniului Ştiinţe are la bază experimentul atât ca metodă de 

investigaţie ştiinţifică, cât şi ca metodă de învăţare.  

 Experimentarea şi observarea nemijlocită a realităţii constituie cei doi stâlpi de 

susţinere ai unei metodologii active în predarea ştiinţelor, deziderat exprimat încă de la sfârşitul 

secolului al XIX-lea de adepţii „şcolii active”. 

Metodă de explorare a realităţii – experimentul -  direct sau indirect, folosită în predare 

şi învăţare, are o deosebită valoare formativă, întrucât dezvoltă copiilor spiritul de observare, 

investigare, capacitatea de a înţelege esenţa obiectelor şi fenomenelor, de prelucrare şi 

interpretare a datelor experimentale, interesul de cunoaştere etc.  

Rolul educatoarei este de a dirija executarea unor acţiuni de către copii, în scopul 

asigurării unui suport concret-senzorial, care va facilita cunoaşterea unor aspecte ale realităţii. 
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Cu ajutorul acestei metode educatoarea reuşeşte să aducă elevii în faţa realităţii, să studieze pe 

viu, să fie în contact direct cu realitatea sau cu substitutele acesteia – îi determină pe copii să 

înveţe prin descoperire.  

Un rol important în cadrul experimentului îl are şi observarea  care are o deosebită 

valoare euristică şi participativă, deoarece permite o percepţie polimodală, pe baza a cât mai 

multor simţuri, detectarea şi extragerea unei informaţii noi prin eforturi proprii. Prin 

intermediul ei se urmăreşte explicarea, descrierea şi interpretarea unor fenomene printr-o 

sarcină concretă de învăţare, totodată contribuind la formarea şi dezvoltarea unor calităţi 

comportamentale, precum: consecvenţa, răbdarea, perseverenţa, perspicacitatea şi imaginaţia; 

a gândirii cauzale, a spiritului de observaţie şi de colaborare (observaţie pe grupe).  

 Experimentele se folosesc de obicei integrate, în număr mai mare sau mai mic, în 

diferite etape ale activităţilor.   

 Acestea pot fi clasificate după mai multe criterii: în funcţie de locul în ierarhia învăţării, 

de participarea elevilor, de capacitatea umană şi de locul de învăţare în lecţii. 

 După locul pe care îl ocupă în activitate, experimentele se pot clasifica în: 

-   experimente pentru stimularea interesului faţă de noile informaţii, a motivaţiei pentru 

învăţare (se află în momentul de introducere în activitate). 

-  experimente pentru învăţarea noilor informaţii, aprofundarea sau extinderea lor (în 

activitate propriu-zisă)  

- experimentele demonstrative – pregătite de educatoare înainte de oră şi apoi 

prezentate clasei în vederea demonstrării, explicării, confirmării unor adevăruri; 

- experimente pentru fixarea cunoştinţelor (se introduc pe parcursul activitate în 

momentele de feed-back sau de recapitulare) 

-  experimente pentru evaluare. 

     Locul lor este variat, putând fi utilizate la începutul învăţării, pe parcursul ei sau la 

sfârşitul procesului de învăţare. 

          Experimentul poate fi clasificat şi în funcţie de durata desfăşurării sale: 

-   experimente imediate a căror desfăşurare nu necesită mult timp (experimentul începe, 

se desfăşoară şi se încheie în cadrul unei zile); 

-  experimente de durată a căror desfăşurare se întinde pe parcursul unei perioade mai 

lungi de timp (ex. influenţa factorilor de mediu asupra plantelor – realizarea lui necesită o 

observare a modificărilor pe parcursul câtorva săptămâni) şi care necesită notarea într-o fişă de 

observaţie a modificărilor produse de-a lungul întregii perioade. 

Educatoarea trebuie să antreneze elevii nu numai în observarea directă a unui 

experiment, ci şi în executarea individuală a experimentelor.  

Experimentul se impune ca încă de la venirea copilului în grădiniţă să fie ajutat să 

cunoască formele de viaţă existente în mediul înconjurător şi să înveţe să le ocrotească. 
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          Un mobil important al activităţii conştiente de învăţare este cultivarea intereselor 

preşcolarilor pentru mediu, dezvoltarea spiritului de observaţie, înarmarea cu unele deprinderi 

de observare corectă şi sistematică a realităţii înconjurătoare. 

          Principalul mijloc prin care se poate asigura accesibilitatea cunoştinţelor despre natură 

este contactul direct, nemijlocit şi organizat cu obiecte şi fenomene din mediul apropiat de viaţă 

pentru ca pe această bază să se realizeze progresiv cunoaşterea mediului mai îndepărtat şi a 

fenomenelor generale. 

          Mijlocul principal de a satisface dorinţa de cunoaştere, experimentarea conduce la 

căutarea şi explicarea mecanismelor acestor lucruri. 

Situaţiile de învăţare rezolvate prin metode interactive dezvoltă copiilor gândirea 

democratică deoarece ei exersează gândirea critică. 

La vârstele mici, experimentele produc  acţiuni şi reacţii imediat observabile. Atunci 

când copilul experimentează pe cont propriu, nu avem garanţia că va reuşi să treacă la un nivel 

superior de înţelegere a unui concept. Din punctul nostru de vedere, este mult mai important ce 

se petrece în mintea copilului decât ceea ce rezultă din propriile mâini. De aceea este necesar 

să vedem experimentul ca pe un proiect integrat în curriculum, iniţiat fie de educatoare,  fie de 

copil. Educatoarea va avea în vedere coordonarea activităţii în cadrul proiectului. În acest sens, 

li se recomandă educatoarelor să recurgă la un program flexibil, care să permită copiilor să-şi 

urmărească interesul, şi să creeze în sala de grupă un spaţiu educaţional stimulativ, care să 

favorizeze experimentul, interacţiunea şi creativitatea. 

Voi descrie în cele de mai jos cateva experimente utilizate cu succes în activitatea 

desfășurată la clasă:  

PREDAREA PRIN EXPERIMENT A PLANTELOR 

Procesul de încolţire şi dezvoltare a fasole 

 Scopul experimentului: 

Am  experimentat procesul de încolţire al fasolei propunându-ne să vedem evoluţia 

bobului de fasole la păstaie, adică să cercetăm procesul de creştere şi dezvoltare al unei plante 

dar şi să insuflăm copiilor dragoste şi respect faţă de natură. 

Materiale necesare: 

Materialele necesare: borcane/cutii de plastic, tifon sau vată, apă. 

Cum procedăm? 

Etapele parcurse sunt: 

-   copiii aleg boabele, le pipăie, le miroasă, se constată caracteristicile {formă, mărime, 

culoare, duritate} 

-   grupuri de 3-4 copii aşează boabele în borcane pe un tifon umed,  

se aşează două zile la lumină, apoi se investighează cu ajutorul lupei 
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-   grupul de observatori notează prin desen diferenţele văzute de ei 

-  se identifică locul pe unde pătrunde apa în interiorul boabelor şi rolul ei: creşte 
rădăcina şi tulpina 

-   se alcătuieşte fişa plantei 

ETAPELE GERMINAŢIEI LA FASOLE  

1 zi – am pus la încolţit  seminţe de fasole 

a 2-a zi – au început să-şi mărească volumul 

a 3 a zi – a crăpat tegumentul la câteva din seminţe 

a 4 a zi – a început să crească rădăcina 

a 5 a zi – a căzut tegumentul   

a 6 a zi – au apărut primele frunze 

a 7 a zi – plantele au crescut câţiva cm 

a 11 a zi – am plantat fasolea în pământ 

a 14 a zi  – plantele au crescut şi au apărut mai multe frunze 

a 21 a zi – au apărut păstăile 

a 30 a zi – păstăile au dobândit nişte umflături (boabele) 

a 45 a zi – am cules păstăile pe jumătate uscate şi le-am desfăcut pentru a analiza conţinutul 

lor. 

Concluzie:  

Toate seminţele folosite la experiment au încolţit şi s-au dezvoltat.  

Acest experiment a fost unul interesant deoarece am putut observa toate etapele 

germinaţiei, creşterii şi dezvoltării plantei.  

EXPERIMENTE POSIBILE PENTRU CONSOLIDAREA CUNOŞTINŢELOR 

DESPRE VIEŢUITOARE 

Rolul râmelor 

Obiectivele experimentului: Evidenţierea rolului râmelor în afânarea solului 

Materiale necesare: Un borcan mare de sticlă, pământ, frunze uscate, nisip, hârtie 

neagră, apă. 

Cum procedăm? 

● umplem borcanul de sticlă cu straturi alternative de pământ şi nisip iar deasupra un alt strat 

de pământ  

● stropim cu apă pentru a umezi conţinutul borcanului  
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● introducem câteva râme în borcanul pregătit 

● învelim borcanul cu hârtie neagră pentru a împiedica pătrunderea luminii 

● stropim zilnic pământul şi hrăneşte râmele cu zarzavaturi tocate 

● observăm ce se întâmplă după o săptămână 

Ce am constatat? 

Râmele au un rol însemnat în structura solului. Galeriile care le sapă în pământ permit 

aerisirea acestuia şi respiraţia rădăcinilor, a microfaunei alcătuite din alţi viermi şi insecte, a 

reacţiilor de oxidare a microorganismelor din sol. Prin galeriile râmelor apa de precipitaţii 

pătrunde în adâncul solului, îmbibându-l pe acesta şi asigurând rădăcinilor plantelor lichidul 

necesar absorţiei mineralelor. 

 EXPERIMENTE PENTRU FENOMENELE CHIMICE ŞI FIZICE ÎNTÂLNITE ÎN 

VIAŢA DE ZI CU ZI 

Chimia cea de toate zilele 

Obiectivele experimentului:  

În cadrul proiectului „Pâinea” un copil a întrebat de ce se umflă pâinea, prăjiturile. Mi-

am propus să realizez un experiment care să-i ajute să înţeleagă procesul de dospire. 

Materiale necesare: o sticlă de plastic, 150 ml apă caldă, un praf de copt, zahăr, o 

linguriţă, un balon 

Cum se procedează: 

-  punem în sticlă trei linguriţe de praf de copt şi două linguriţe de zahăr  

-  turnăm apoi uşor apă caldă 

-  punem balonul pe gâtul sticlei şi aşteptăm circa o oră 

Concluzia:  

Lichidul devine spumos şi balonul se umflă pentru că praful de copt este ca un burete 

care  se hrăneşte cu zahăr şi produce un gaz. Acesta formează numeroase bule care se ridică 

umflând balonul. 

 CELE PATRU ELEMENTE: APA, PĂMÂNT, AER, FOC  

 Apa 

 Floarea care înfloreşte în apă  

Obiectivele experimentului: Cunoaşterea însuşirilor apei  

Materiale necesare: o foaie de hârtie, creioane colorate, foarfece, o farfurie adâncă cu 

apă 

Cum procedăm? 
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Se desenează o floare şi se colorează, se îndoaie spre interior petalele de-a lungul liniilor 

punctate iar apoi se aşează floare pe apă. 

Concluzia: 

Floare se deschide încet, deoarece apa pătrunde prin capilarele dintre spaţiile goale care 

se găsesc în hârtie şi le umflă, îndoiturile se îndreaptă iar floarea se deschide. 

Pământul 

 Ce este pământul? 

  Obiectivele experimentului: observarea alcătuirii solului 

Materiale necesare: tăviţe de plastic, pământ 

Cum procedăm? 

Pentru a observa alcătuirea solului am pornit de la următorul experiment: Fiecare copil 

a avut un o tăviţă cu pământ. La întrebarea „Din ce este alcătuit solul?” copiii au analizat 

pământul din tăviţe, răspunzând că este alcătuit din grăuncioare de forme, culori şi mărimi 

diferite de pământ, resturi de plante.  

Concluzia  

Au fost identificate mai multe tipuri de pământ şi am observat ce poate conţine 

pământul.  

Educatoarea poate trezi interesul copiilor pentru astfel de proiecte iniţiind o serie de 

activităţi care să le arate copiilor, „cum se petrec anumite fenomene”,  ,,cum se mişcă anumite 

lucruri din mediul înconjurător”. Acest lucru se poate face cu uşurinţă în cursul unei plimbări 

prin împrejurimi şi colectând materiale ce pot stârni interesul copiilor faţă de obiecte şi 

fenomene accesibile  la vârsta lor. 

Investigând şi explorând mediul apropiat lor, copii îşi dezvolta deprinderi în domeniul 

limbajului, matematici, ştiinţei, artei şi de asemenea, deprinderi sociale. În  cursul acestor 

activităţi-experiment, copiii schimbă păreri şi idei, asculta puncte de vedere diferite, îşi 

construiesc sau îşi refac răspunsuri cu privire la obiecte, fenomene, concepte de care s-au arătat 

interesaţi.  
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Învățarea eficientă și performantă bazată pe proiectul interdisciplinar și pe 

activitatea de voluntariat 

Prof. Liana Moza-Becheanu                                                                   

     Şcoala Gimnazială „Miron Pompiliu” Ștei, Bihor 

 

Şcoala nu reprezintă doar o instituţie unde copiii şi tinerii vin să primească informaţii, 

ci un loc unde trebuie să înveţe toţi cei care lucrează. Până acum, profesorul- învățător era 

considerat principala sursă de informaţii pentru toate disciplinele. Datorită democratizării 

accesului la cunoştinţe, acest rol al dascălului se reduce dramatic, el devenind un organizator, 

o călăuză a învăţării, oferind elevilor, în locul tradiţionalei “transmiteri a cunoştinţelor”, 

veritabile “experienţe de învăţare”. Acest lucru se poate realiza însă doar într-o şcoală 

incluzivă, cea care poate răspunde unei diversităţi mari de copii, o şcoală în care toţi participă 

şi sunt trataţi ca fiind la fel de importanţi. 

Astfel, odată cu includerea elevilor cu abilităţi diferite în clasele obişnuite din 

învăţământul de masă, creşte şi diversitatea nevoilor individuale de învăţare, iar pentru a face 

faţă, dascălii trebuie să înveţe să apeleze la tehnici noi, cu ajutorul cărora să poată asigura 

performanţe şcolare înalte pentru toţi elevii. 

Metodele de învăţare prin cooperare oferă o soluţie acestei noi provocări incluzive, 

cercetările demonstrând că metodele şi tehnicile de învăţare prin cooperare pot consolida 

atitudinile pozitive faţă de învăţare, pot îmbunătăţi performanţele, rezultatele şcolare şi stima 

de sine ale elevilor, putând promova interacţiunea pozitivă şi sprijinul reciproc între elevi. 

"Interdisciplinaritatea este o formă a cooperării între discipline diferite cu privire la o 

problematică a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi o 

combinare prudentă a mai multor puncte de vedere." (C. Cucoş, 1996)  

Printre metodele complementare de învăţare interdisciplinară cu multiple valenţe 

formative se află şi metoda proiectului. Complexitatea ei constă în faptul că se evaluează nu 

doar cunoştinţe, ci şi deprinderi, atitudini, competenţe de comunicare.  

Proiectul ( IBP- învățarea bazată pe proiect) este o metodă ce implică elevii în 

învăţarea conţinuturilor  şi dezvoltarea abilităţilor prin intermediul unui proces extins, 

http://www.laboratorul.blogspot.com/
http://www.lesa21.de/
http://www.science-on-stage.de/
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structurat în jurul unor  întrebări sau probleme complexe, proces ce va avea ca rezultat unul 

sau mai multe produse. 

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de timp de câteva zile / săptămâni. Începe în clasă, 

se continuă în clasă şi acasă şi se încheie în clasă, cu prezentarea produsului final.Este 

accesibilă tuturor ciclurilor curriculare de dezvoltare, putând  fi adaptată oricarei categorii de 

vârstă. Poate fi aplicată individual sau în grup. Presupune o abordare interdisciplinară a unui 

subiect stabilit în raport cu cerinţele programei, cu capacităţile intelectuale implicate, cu 

interesele şi abilităţile de ordin practic ale elevilor. Îmbină cercetarea cu acţiunea, antrenând 

elevii în rezolvarea unor probleme de interes pentru ei. 

               Etapele IBP sunt următoarele: 

 Stabilirea ariei de interes şi a tematicii proiectului. Tema care va demara învăţarea 

bazată pe proiect trebuie să fie una care să stârnească interesul elevilor, pentru ca aceştia 

să se implice activ, să fie deschisă şi să reflecte o problemă sau situaţie pe care elevii o 

pot rezolva investigând, să se refere la prezent, iar rezolvarea ei să fie resimţită de elevi 

ca o realizare semnificativă. 

 Stabilirea premiselor iniţiale, a cadrului conceptual, metodologic, a obiectivelor, a 

tipului de informaţii de care elevii au nevoie. În planificarea proiectului, cadrul didactic 

trebuie să stabilească obiectivele, conceptele şi principiile esenţiale care vor fi abordate. 

E necesară şi implicarea elevilor în această etapă, pentru ca ei să poată simţi că proiectul 

le aparţine şi să îşi asume responsabilitatea  reuşitei lui.  

 Identificarea şi selectarea resurselor materiale. Cadrul didactic  va trebui să stabilească 

ce resurse şi materiale sunt disponibile (manuale, proiecte realizate pe aceeaşi temă, 

cărţi de la bibliotecă, mass-media, persoane specializate în domeniul respectiv, Internet, 

etc.)  şi cum va ajuta elevii să aibă acces la acestea.  

 Precizarea elementelor de conţinut ale proiectului. Se vor alege activităţi şi conţinuturi 

din cât mai multe discipline, care să ajute la găsirea răspunsurilor şi care să asigure 

atingerea obiectivelor din curriculum.  

 Formarea echipelor şi atribuirea sarcinilor. Metoda proiectului presupune activitatea pe 

grupe şi pregătirea cadrului didactic şi a elevului pentru ideea lucrului în comun. Un 

număr de 4–5 participanţi reprezintă mărimea ideală pentru grupurile care au de 

îndeplinit obiective precise. Cel mai adesea, stabilirea componenţei lor se face în 

funcţie de interesul manifestat de fiecare elev spre o subtemă. 

 Realizarea proiectului. Fiecare echipă colectează informaţii, le selectează, le ordonează, 

le clasifică, adresează întrebări, vizitează diverse obiective de interes în realizarea 

proiectului, creează produsul final. 
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 Pentru o bună organizare, este nevoie de stabilirea unor termene-limită pentru diferite 

etape ale proiectului. Bineînţeles, cadrul didactic trebuie să fie conştient că pot să apară 

modificări, va trebui deci să fie flexibil şi să ajute acei elevi care s-ar putea să nu 

perceapă presiunea timpului. Pentru aceştia mai ales trebuie stabilite subetape, care să 

se concretizeze în realizarea unor produse parţiale. Elevii trebuie învăţaţi cum să 

colaboreze, ajutaţi să-şi aleagă rolul în grup, dar şi să îşi asume responsabilitatea pentru 

toată activitatea grupului, trebuie îndrumaţi, încurajaţi. Pe parcursul monitorizării se 

urmăresc procesele de grup, dinamica grupului, se oferă feed-back şi se apreciază 

progresul. Se elaborează fişe de monitorizare, precum şi criterii de evaluare, care să fie 

cunoscute de elevi. O întreagă gamă de caracteristici personale ale elevilor poate fi 

urmărită pe parcursul realizării  proiectului: creativitate şi iniţiativă; participarea în 

cadrul grupului; cooperare şi preluarea iniţiativei; persistenţă; flexibilitate şi deschidere 

către idei noi; dorinţa de generalizare. 

 Evaluarea proiectului. Ori de câte ori este posibil, trebuie oferită elevilor posibilitatea 

de a se autoevalua şi de a-şi evalua colegii. Se moderează discuţii în care elevii să poată 

analiza ce anume a mers bine în procesul de realizare a proiectului, ce ar schimba dacă 

ar putea să înceapă din nou, ce întrebări noi s-au ivit în cadrul investigaţiei lor, etc. 

 Capacităţile / competenţele care se evaluează la finalul proiectului sunt: metodele de 

lucru; utilizarea corespunzătoare a bibliografiei; corectitudinea / acurateţea; 

generalizarea problemei; organizarea ideilor şi materialelor într-un raport; calitatea 

prezentării; acurateţea cifrelor / desenelor. 

 Elevii vor fi  apreciaţi atât pentru  modul  de  lucru,  cât şi pentru  modul de  prezentare 

şi pentru produsul realizat. 

Aplicaţie:   

Pornind de la ce spune John Dewey: ,, Educaţia nu este pregătire pentru viaţă;educaţia 

este viaţa însăşi”, am desfăşurat cu elevii proiecte cum ar fi: ,, Crişuri Curate” , ,, Nu există 

viaţă fără verdeaţă” , ,,O jucărie, o bucurie", în cadrul parteneriatului intitulat sugestiv-

Împreună pentru viitor. 

Noi, putem spune că am reuşit să-i mobilizăm pe elevi, chiar dacă nu am primit nimic 

în schimb, am simţit însă care sunt beneficiile parteneriatului, voluntariatului. 

La început reţinuţi, stânjeniţi, realizau cu greu o comunicare eficientă, constructivă. 

Apoi, realizarea proiectelor a dus la înzestrarea elevilor cu un set de competenţe, valori şi 

atitudini menite să asigure o integrare socială optimă . 

Realizarea primelor proiecte a contribuit la conştientizarea faptului că fiecare elev 

aparţine comunităţii şi astfel se va putea implica mai activ în ameliorarea problemelor cu care 

aceasta  se confruntă. 

Astfel, elevii celor două clase au fost stimulaţi să găsească abordări creative(macheta-

Crisuri Curate-locul I), inovative, abordări ce deschid drumul voluntariatului către familie, 

prieteni, copiii din lumea întreagă. 
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 E simplu!... E frumos!... Poţi să te implici într-un proiect pentru că poţi învăţa  pe 

altcineva cunoștințele dobândite în cadrul mai multor discipline   şi în acelaşi timp poţi învăţa 

şi tu  la răndul tău, ceva nou, asta constată cei implicaţi. Îţi faci prieteni noi , nu pierzi timpul 

degeaba, te distrezi, simţi că faci parte dintr-o comunitate, eşti mai responsabil, te gândeşti şi 

la alţii, nu eşti egoist, înveţi să împarţi şi să dăruieşti. 

            Realizarea proiectului ,, O jucărie, o bucurie”  a dus la conştientizarea nevoilor 

personale cu care se confruntă alte persoane, copiii din Haiti. 

            Astfel, în desfăşurarea acestui proiect sunt implicaţi elevii clasei I B-prof. Liana Moza-

Becheanu, elevii clasei a III-a C - prof. Adriana Colda şi comunitatea locală.  

            Cei mari au putut să-şi promoveze talentul, într-un mod plăcut, incitant. Ei au reuşit să 

le prezinte prichindeilor suporturile de creioane, confecţionate în cadrul proiectului ,, Nu exista 

viaţă fără verdeaţă” şi să le împărtăsească experienţele trăite (plantarea florilor, confecţionarea 

suporturilor-folosind deşeuri, întâlnirea cu vecinii din bloc, parada costumelor). Realizarea 

acestei activităţi cu caracter civic i-a motivat pe colaboratori, i-a învăţat cum să-şi asume unele 

responsabilităţi în funcţie de vârstă, cum să colaboreze și să coopereze în echipă.  

            Cei mici au ştiut să se implice şi au reuşit să-i învete pe ceilalţi cum să confecţioneze o 

morişcă- Morişca Buburuza, care a stârnit curiozitatea şi plăcerea celor mari de a lucra în 

echipă, la realizarea acestei jucării. 

            Dar... ziua cea mare nu a sosit!... Am reuşit să confectionăm o parte din jucăriile pe care 

le vom vinde, în luna martie în faţa primăriei, în timp ce vom desfăsura un program artistic. 

Banii strânşi, în urna piraţilor vor fi depuşi în contul deschis copiilor din Haiti. 

            Încurajarea activităţilor în echipă, încurajarea copiilor în a se dedica activităţilor 

desfăşurate pentru obţinerea fondurilor necesare copiilor din Haiti a dus la mobilizarea tuturor, 

chiar dacă nu am primit nimic in schimb. Dar toţi cei implicaţi au demonstrat că  bunătatea este 

o frumuseţe pe care o percepi direct cu sufletul. 

            Fiindcă viaţa unui copil este ca o coală albă pe care fiecare om lasă un semn, noi am 

încercat să-i învăţăm să facă binele şi credem că este o moştenire preţioasă.  

           După cum spunea Saint Bernard ,,Dacă ai dat, uită, iar dacă ai luat pomeneşte” cred că 

libertatea de a alege este sentimentul puternic care ne dă puterea să ,,dansăm cu viaţa” fără a 

ne călca pe picioare. Dar trebuie să ai de unde alege, aşa că proiectul,,O jucărie, o bucurie” 

oferă oportunitatea de a alege să faci bine fără să mai aştepţi vreo răsplată, doar să te bucuri 

alături de  partenerii implicaţi. 

          Noi credem că am reuşit prin derularea acestor proiecte să promovăm următoarele valori 

şi atitudini: 

           *  exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de 

lucru; 

           *  formarea deprinderilor/obişnuinţelor de a-i ajuta pe cei defavorizaţi; 

           *  manifestarea spiritului de iniţiativă în activităţi de voluntariat; 

           *  dezvoltarea toleranţei şi solidarităţii faţă de persoanele aflate în dificultate; 
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           * dezvoltarea motivaţiei şi responsabilităţii faţa de membrii comunităţii aflaţi în 

dificultate; 

           *  dobândirea unui comportament civic potrivit pentru societatea din care face parte. 

            Pornind de la  ceea ce spunea Marc Aureliu ,, Contribuie la fericirea altora şi vei fi şi 

tu fericit” , ne-am bucura,  ca în curând această iniţiativă să se realizeze în cât mai multe şcoli 

din România. 
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Valențele formativ-educative ale folclorului copiilor în dezvoltarea 

creativității la școlarul mic 

                                                    Prof. înv. primar Lazăr Mariana Mihaela 

                                                                  Școala Gimnazială Nr. 2 „Diaconu Coresi”, Brașov 

Motto 

,,Copiii sunt creativi în mod natural şi doar aşteaptă atmosfera propice pentru a-şi 

manifesta creativitatea” (J.G.Gowan, G.D.Demos) 

Folclorul copiilor, domeniu cu o evoluție proprie, constituie, un capitol important în 

folclorul muzical românesc, cuprinzând într-un limbaj propriu, idealurile și aspirațiile copiilor, 

concretizat în producțiile artistice ale acestora, care au un caracter complex, plurifuncțional, cu 

un puternic accent afectiv, reflectând modalități specifice de adaptare a celor mici la mediu și 

oglindind viața lor intimă, comportamentul față de lumea înconjurătoare (natură, familie, 

membrii societății de diferite vârste).  

Repertoriul muzical al școlarului mic este necesar să se inspire dintr-un domeniu 

familiar copiilor, să i se potrivească preocupărilor și mentalității lui, dar să aibă și valoare 

artistică. Toate aceste calități sunt întrunite la un loc, cu succes, de cântecele din folclorul 

copiilor. Ele constituie o adevărată comoară, deosebit de valoroasă din care, cadrul didactic își 

poate extrage seva cu încredere, se poate inspira, oferind copiilor ritmul, versul și melodia 

potrivită, conform particularităților specifice vârstei. 
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Copiii necesită doar cadrul adecvat pentru a-și manifesta creativitatea, iar jocul didactic, 

respectiv, jocul muzical, constituie metode adecvate pentru a stimula și a trezi iniţiativa, 

spontaneitatea şi fantezia inepuizabilă a copiilor. Prin joc, spiritul lor inventiv se materializează 

în produse noi, uimitoare prin simplitate și originalitate. 

Cu un material redus, copilul ajunge la forme mereu noi. El continuă transformarea prin 

alipirea, varierea și repetarea motivelor, acest lucru reflectând de fapt, puterea de inventivitate 

a copilului ca și continua lui dorință de mișcare, de schimbare. 

În demersul didactic, la disciplina Muzică și mișcare, pornind de la auxiliarele create 

de Editura Edu, pentru clasa pregătitoare, care abundă în melodii din folclorul copiilor în care 

s-au adaptat versurile potrivit conținutului studiat, am apelat și eu la improvizarea de versuri 

pe melodii cunoscute din folclorul copiilor, încercând să le ofer acestora, posibilitatea de a 

lucra în echipe și  a pune în valoare spiritul creativ.  

Astfel, elevii au primit câte un cartonaș cu imagini sugestive (mașină, păpușă, bicicletă, 

trotinetă, casă) și au avut sarcina ca, pornind de la cântecul „Animale colorate” studiat anterior,  

minunat interpretat de către Gașca Zurli și folosind melodia cântecului „O vioară mică”, să 

creeze noi strofe, ajutându-se de imaginile de pe cartonașe. 

Elevii, cunoscând de la grădiniță unele cântece din folclorul copiilor și având modelele 

studiate anterior, din auxiliarele amintite și îndrumările cadrului didactic, au reușit să creeze 

versuri pline de farmec, simplitate și ingeniozitate. 

Iată numai câteva variante din cele găsite de copii: 

Toți întreabă (pe melodia din prima parte a cântecului „O vioară mică” din folclorul copiilor): 

Ce idee bună ți-a venit 

Ce idee bună ai găsit, 

Dacă bine te-ai gândit 

Spune-ne ce-ai născocit. 

Un copil: 

O mașină mică de-aș avea 

O mașină mică mi-ar plăcea, 

Și pe voi eu v-aș plimba 

Pe aici prin țara mea. 

Alt copil: 

O păpușă mică de-aș avea 

O păpușă mică mi-ar plăcea, 

Toată ziua m-aș juca 

De-a mama și de-a școala. 
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Alt copil: 

Bicicletă mică de-aș avea 

Bicicletă mică mi-ar plăcea,  

Toată ziua m-aș plimba 

Și nu m-aș mai sătura. 

Alt copil: 

Trotinetă mică de-aș avea 

Trotinetă mică mi-ar plăcea, 

Prin parc eu m-aș da cu ea 

Până seara de-aș putea. 

Alt copil: 

O căsuță mică de-aș avea 

O căsuță mică mi-ar plăcea, 

Eu cu drag aș sta în ea  

Și frumos m-aș tot juca. 

(Un copil din echipă care are o idee) 

Ce idee bună mi-a venit 

Ce idee bună am găsit, 

Dacă bine m-am gândit 

Cântec nou am născocit. 

Când nu mai au idei - pe finalul melodiei ”O vioară mică” 

Multe, multe idei am găsit 

Și acuma nu mai știu nimic. 

Am să număr pân’la zece 

Supărarea îmi va trece!  

Toți (concluzie): 

Nouă ne-au fost de mare-ajutor 

Cântecele toate din folclor, 

Să mă fac compozitor  

Voi munci cu mai mult spor! 
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Numărătorile, constituie o altă categorie plină de diversitate și farmec, alcătuită din 

formule care anticipează jocul, cu ajutorul cărora este ales copilul cu un rol precis: să prindă 

copiii care fug, să-i găsească pe cei care se ascund („de-a pititea”), să se facă „capră”, etc.  

Prin versul scandat, numărătorile constituie un material deosebit de valoros care se 

valorifică sub aspect ritmic, dar pot îmbrăca și formă melodic, venind încă o dată în sprijinul 

cadrului didactic. 

O caracteristică a acestei categorii este frecvența numărului și a silabelor, fără sens 

noțional. Versurile au structură variată și se disting prin bogăția de conținut, prin naivitatea 

imaginilor, prin ingeniozitatea lexicului și exuberanță.  

Am valorificat cu succes numărătorile în cadrul orelor de MM dar și MEM, folosind 

astfel predarea integrată a noțiunilor și formarea priceperilor și deprinderilor. De exemplu, 

pentru consolidarea deprinderilor de numărare, am apelat la numărătorile cunoscute deja, după 

care am improvizat variante asemănătoare: 

Matematica, zău nu este grea  (cântat) 

Învățați cu noi 

Uite așa: 

1, 1 cu săpunul (recitat cu 2 bătăi din palme și 2 scuturări în exterior) 

2, 2 în butoi 

3, 3 vreau ardei 

4, 4 hai la teatru 

5, 5 în opinci 

6, 6 spală vase 

7, 7 Papă lapte 

8, 8 porumb copt 

9, 9 stă să plouă 

10, 10 apă rece. 

Matematica, zău nu este grea 

Învățați cu noi 

Uite așa! 

Numărători-variante improvizate de copii, după modelul de mai sus studiat anterior: 

1, 1 tragi cu tunu’ 

2, 2 în zăvoi 

3, 3 în costrei 
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4, 4 taie bradu’ 

5, 5 la bunici 

6, 6 după case 

7, 7 ceai și lapte 

8, 8 ardei copt 

9, 9 papă ouă 

10, 10 ciorbă rece. 

 

Un, doi    

Hai la noi   

Trei, patru   

Jucăm teatru   

Cinci, șase    

Pictăm case     

Șapte, opt     

Cartof copt  

Nouă, zece  

El să plece! 

Unu, doi, trei  

Tata coace ardei  

Patru, cinci, șase  

Mama spală vase  

Șapte, opt, nouă  

Hai că o să plouă, 

Zece, zece, zece 

 

Apă rece, rece! 

Unu, doi, trei, patru  

Astăzi mergem toți la teatru 

Cinci, șase, șapte, opt  

Mâine o să facem sport 

Nouă, nouă, zece, zece 

Ura, nimeni nu ne-ntrece!

Copiii adoră aceste jocuri și se implică cu foarte multă plăcere, rezultatele fiind 

surprinzătoare. Mai mult, cum în cadrul orelor de MM nu putea lipsi mișcarea și dansul, m-am 

inspirat din materialele găsite pe youtube și am introdus și pașii de dans popular pe melodia  

numărătorii „Moș Andrei s-a dus la piață”.  

Un’ doi, un’ doi, un’ doi, trei 

Șade baba la bordei 

Și tot curăță ardei 

Pentru Moș Andrei. 

Ref: Moș Andrei s-a dus la 

piață 

Ca să cumpere dulceață 

Și-a picat cu nasu-n gheață 

Ca o nătăfleață! 

Patru, cinci și iaca șase 

Baba șade după casă 

Coase din zor la cămașă 

Moșului nu-i pasă. 

Ref: Șapte, opt, nouă și zece 

Baba zice măi berbece 

De mai ești așa căpos 

Mătur cu tine pe jos. 

Ref: O venit mama și tata 

Iar numărătoarea-i gata, 

Acum știm să numărăm  

Dar și să cântăm. 

 

Un’ doi, un’ doi, un’ doi, trei 

Șade baba la bordei 

Patru, cinci și iaca șase 

Coase la cămașă. 

Șapte, opt, nouă și zece 

Iaca nimeni nu mai trece. 

Învățăm să numărăm  

Dar și să cântăm. 

Hai și voi să numărați  

Dar și să cântați, 

Că deloc nu este greu 

Pe cuvântul meu!  
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Frământările de limbă reprezintă succesiuni de cuvinte/sintagme care conțin 

similarități la nivelul structurii fonetice și fac parte din aceeași familie lexicală, constituite prin 

valorificarea paronimiei și repetițiilor de diferite tipuri. Au rolul de a dezvolta memoria și 

reprezintă adevărate exerciții de dicție care pot fi folosite atât în cadrul orelor de CLR dar și în 

etapele de pregătire pentru cântat de la MM.  

Putem concluziona, așadar, că folclorul copiilor este un fenomen viu, dinamic, în 

permanentă efervescență, că este o artă necesară dezvoltării spirituale a puiului de om, și în 

același timp, este o verigă a trecutului cu prezentul și viitorul.  

 Aceasta modestă prezentare se dorește a fi un motiv în plus pentru a valorifica 

multiplele valențe formativ-educative ale folclorului copiilor, acest tezaur național, al spațiului 

românesc, care se poate fructifica cu succes în dezvoltarea creativității elevilor în majoritatea 

obiectelor de studiu, atât din ciclul primar cât și cel gimnazial și, chiar în întreg spațiu european. 
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https://www.youtube.com/watch?v=leC0BaeQSvY&t=950s ALUNELU', HAI LA JOC. 

GRĂDINIȚA "ALBINUȚA'' SCULENI. 01.06.2014 -Minutul 13:20 

 

A crea, a inova….. în învăţământ 

 

Prof. Daniela Alice Manolescu 

 Colegiul Național „Alexandru Odobescu“ Pitești 

 

 În aceste vremuri de tranziţii şi reforme cu care ne confruntăm noi adulţii, învățământul 

bazat pe creativitate, pe inventivitate este o necesitate. Este de datoria noastră să folosim acele 

metode și procedee didactice, care să contribuie la punerea în evidență la maximum a 

capacităților personale a fiecarui elev. Fiecare elev își poate etala calitățile, permite dezvoltarea 

stimei de sine, a încrederii în forțele proprii și dorința de perfecționare. Nu toți elevii pot 

performa la toate disciplinele şi apreciez când elevul are dorința de a se perfecționa în ceea ce 

știe să facă cel mai bine şi-și doreşte să fie un lucru corect. Aceste trăsături de caracter, odată 

formate, îi vor folosi toata viața. Dezvoltarea creativității elevilor trebuie să înceapă odată cu 

formularea obiectivelor instructiv-educative iar cultivarea imaginației trebuie să aibă alături de 

educarea gândirii şi formarea competențelor lingvistice, digitale. 

  Pentru a putea crea în învăţământ trebuie ca profesorii să fie ei înșiși creative, bine 

pregătiți și devotați, să coopereze cu colegii şi elevii și să se respecte unii pe alţii recunoscând 

și apreciind realizările elevilor.  
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 La disciplinele informatice sunt foarte multe posibilități de a-i pune pe elevi în situația 

de a-și dovedi creativitatea.  

 Voi da doar câteva exemple: în clasa a IX-a elevii învață despre componentele 

calculatorului. Pentru a întelege mai bine aceste lucruri de fiecare dată când predau aceste lecții 

recurg la jocul de rol. Elevii sunt împărțiți în componente hardware si componente software, 

fiecare, funcție de rolul său trebuie să spună unde se gaseste fiecare in alcatuirea unui computer. 

Am constatat că “jucându-se” elevii își înșușesc foarte temeinic aceste raporturi, pentru ca 

atunci cand au o testare ECDL, ei și le amintesc foarte bine așa cum le-au învățat la clasa a IX-

a. Bineînțeles că sunt sfătuiți ce materiale pot folosi, realizăm împreuna o schiță pentru a se 

putea ghida, mai nou avem la dispoziție internetul pentru a putea vizualiza fel de fel de 

componente ale calculatorului. În realizarea sarcinilor elevii cooperează, ei primesc sarcini 

individuale (de ex. un elev are de asamblat componentele interne si altul cele externe, etc). 

Astfel se poate face aprecierea atât individual cât și a întregii lucrări.  

 Am descoperit de foarte multe ori că elevi care la răspunsurile în clasa nu excelau, acum 

se dedicau total și făceau cu foarte mare grijă lucrurile care solicitau îndemânare și migală. 

  Aceste aplicații practice au și rolul de a demonstra că fiecare elev are calități, unii sunt 

foarte buni organizatori, alții au o manualitate deosebită, alții au o vedere tridimensională foarte 

bună, calități pe care și le vor putea pune în evidență și în viitoarea meserie, deci, aceste lucrări 

practice nu numai că-i ajută să-și consolideze niste cunoștințe, dar îi ajută să se și descopere, 

să- și cunoască mai bine calitățile. 

Realizarea unui portofoliu cu tema “Calculatorul meu” le oferă posibilitatea elevilor de 

a discuta cu părinții, despre ce calculator au acasa, o temă care apoi va fi dezbătută sub forma 

unei mese rotunde în care fiecare își va prezenta lucrarea, iar rolul profesorului este de 

mediator, caci din experiență știu că pot să apară păreri contradictorii în funcție de “al cui 

calculator este mai bun”. Rolul profesorului este acela de a aduce, dacă este cazul, clarificările 

necesare. Un rol important au materialele care însoțesc lucrările elevilor și în special 

fotografiile din care încercăm să recompunem un calculator actualizat, updatat. De asemenea, 

elevii sunt solicitați să realizeze prezentari Power-Point la diverse teme. Dezvoltarea 

creativității elevilor este în strânsă legatură cu folosirea unor metode moderne de stimulare a 

imaginației precum: Brainstorming-ul; diagrama Venn; jocul de rol; discutia Panel; Explozia 

stelara; Mozaicul; Colțurile; Cubul; Ciorchinele; Pălăriile gânditoare; etc.   

 Voi da cateva exemple concrete de aplicare a acestor metode moderne la lecțiile de 

Informatica sau Consiliere. Activitatea de brainstorming se aseamănă cu explozia stelară și 

începe cu prezentarea clară a problemei care va fi dezbătută, apoi li se cere elevilor să formuleze 

idei cu privire la situația pusă în discuție. Fiecare elev trebuie să spună tot ce îi trece prin cap 

în legatură cu problema în cauză. La sfârșitul activității se va alege soluția optimă. Aceasta 

metodă se folosește cu succes la toate cele trei discipline :Informatica, TIC si Consiliere. De 

exemplu la Consiliere la tema “drepturile si responsabilităţile membrilor familiei“. Se imparte 

tabla în două, la fel și elevii, apoi o grupa va scrie tot ceea ce îi sugerează cuvântul drepturi, iar 

cealaltă grupă cuvântul responsabilitate. Discuția Panel, constă în formarea unui grup restrâns 

de jurați numiti panel, format din 5-7 elevi. Aceștia discută problema pentru a găsi soluția. În 

acest timp ceilalți elevi asistă la discuții în liniște și pot interveni, prin trimiterea unor păreri, 

întrebări, sugestii, scrise pe biletele de culori diferite. După ce grupul panel a epuizat subiectul, 
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elevii care au asistat la discuție pot interveni direct la soluționarea problemei. Profesorul și 

panelul realizează o sinteză a ideilor exprimate și formulează concluziile.  

  Metoda numita „Colțurile” are drept scop generarea unei dezbateri în contradictoriu în 

cazul unor probleme controversate, situații în care elevii participanți la discuție sunt împărțiți 

în trei grupe, în funcție de poziția fiecăruia față de problema pusă în discuție. Un exemplu 

concret la TIC se discută probleme precum “imi trebuie placă video cu memorie interna mare 

sau pot folosi un calculator şi cu placă de memorie mai mică ? ” În cazul dezbaterii, o parte 

sunt împotriva și restul sunt indeciși. Fiecare grupă aduce argumente pro încercând să convingă 

pe cei indeciși. Cei care au reușit să găsească argumente mai convingatoare își vor impune 

poziția lor față de această problemă reală a societății digitale  și care este și problema ce naște 

controverse. 

 Metoda “cubului” se foloseste în cazul în care se dorește explorarea unui subiect, a unei 

situații din mai multe perspective. Se oferă astfel posibilitatea de a dezvolta competențele 

necesare unor abordări complexe. Un exemplu concret în care am folosit aceasta metodă a fost 

pentru evaluarea la lecțiile Tablouri structurate de date –unidimensionale şi tablouri structurate 

de date-bidimensionale. Concret pe cele șase fețe ale cubului este scris: Descrie; Compară; 

Asociază; Analizează; Aplică; Argumentează; Mai întâi se realizează un cub. Se împarte clasa 

în șase grupe. Fiecărei grupe îi revine de rezolvat o temă de pe fețele cubului. După ce toate 

grupele și-au îndeplinit sarcina, își alege fiecare câte un reprezentant care va prezenta celorlalți 

elevi produsul muncii lor.  

  ” Diagrama Venn” constă în a solicita elevilor să găsească asemănări și deosebiri, de 

exemplu între tablouri unidimensionale si cele bidimensionale etc. Această metodă se poate 

folosi la foarte multe lecții . 

 Metoda numita “Termenul cheie” în care profesorul scrie pe tabla cinci termeni cheie 

din textul unei probleme.  Li se cere elevilor, individual și apoi pe perechi, ca folosind aceste 

cuvinte(instrucțiuni) să alcătuiască programul în limbajul de programare studiat.. După cinci 

minute câteva perechi vor citi programul scris. Citind programele elevilor, apoi problema 

originala propusă pentru studiu se poate realiza o comparație care contribuie la o mai buna 

fixare a cunoștințelor și dezvoltă și creativitatea elevilor.  

 Aceste câteva metode prezentate reprezintă modalități moderne de stimulare a învățării 

active, de cooperare și de dezvoltare a creativității elevilor. Ele demonstrează că se pot face 

multe pentru dezvoltarea spiritului creativ în școală, însă nu e suficient dacă nu există și o 

preocupare din partea familiei. Părinții pot contribui la dezvoltarea creativității copilului 

lăsându-i libertatea de a greși din când în când, dar de a încerca lucruri noi, care-l vor ajuta să-

și dezvolte imaginația. Un rol important în dezvoltarea creativității îl are activitatea organizată 

în afara clasei, cea extrașcolară, de exemplu vizitarea unor muzee, a unor expozitii, excursiile 

tematice etc, care lărgesc câmpul fanteziei copiilor și sunt surse inepuizabile pentru a pune 

întrebări, iar întrebările sunt o manifestare a unei curiozități lăuntrice.  

 Vorbind despre excursii o voi evoca pe cea din iunie 2016, organizată cu ocazia 

sfârşitului de an şcolar. Am considerat că va avea un mare impact emoțional pentru elevi 

deoarece îi va face să se apropie mai mult unul de celălalt şi să se poată reîntâlni, în toamnă, 

cu bucurie, după o perioadă lungă de vacanţă. A fost o adevarată lecție de consiliere în care 
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elevii au reușit sa se apropie unii de alţii. Când am revenit la școală, elevii au fost rugați să le 

povestească și celorlalți elevi care nu au fost în excursie, despre ce au vazut și au scris un articol 

în revista clasei. Nu puteam încheia această prezentare sumară a câtorva dintre modalitățile 

concrete de dezvoltare a creativității elevilor fără a menționa proiectele educative realizate cu 

ajutorul elevilor și pentru elevi, precum și activitățile organizate în  “Săptămâna altfel”. Dintre 

proiectele educaționale amintesc: «Olimpiadele Kaufland« ce a avut ca scop dobândirea unor 

serii de competențe cum ar fi:deprinderea unor abilităţi practice necesare confecţionării 

obiectelor decorative şi de podoabă la Carnavalul reciclării, dezvoltarea potențialului creativ și  

promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, au învăţat să planteze pomi şi să sădească flori 

în curtea colegiului, au ecologizat curtea interioară şi au strâns maculatură. Am participat cu 

elevii la o activitate susţinută de Jandarmeria Argeş, am participat la Curtea de Apel Piteşti la 

un proiect “Magistrat pentru o zi “,  la activitatea de pictat masti de Halloween la McDonald’s 

şi de confecţionat felicitări cu ocazia “Valentine’s Day“, Campania de strângere de donaţii 

pentru “Cuminţenia Pământului“. În toate aceste activități i-am avut alături ca parteneri egali 

pe elevii nostri. Ei sunt beneficiarii a tot ceea ce ne străduim noi să-i învățăm și n-ar fi mândrie 

mai mare decât, dacă am auzi peste ani, că elevii noștri de acum au devenit oameni importanți, 

dar mai ales că sunt cinstiți și demni, două calități pe care îmi doresc să le aibă toți elevii. Asta 

înseamnă a crea şi a inova ! 

 

Ziua meseriilor 

 

Înv. Pufulete Jenica Lavinia 

 Școala Gimnazială „Virgil Mazilescu” Corabia 

Competente generale 

CG1 - Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte 

familiare 

CG2 - Realizarea de creații funcționale și/ sau estetice folosind materiale și tehnici elementare 

diverse 

Competențe specifice 

 1.2.Identificarea liniei, a punctului, a culorii și a formei în ipostaze familiare, în spațiul 

înconjurător 

 1.3.Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate 

vizual 

 2.1.Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar 

 2.2.Exprimarea ideilor și trăirilor personale, în aplicații simple, specifice artelor vizuale 

 2.3.Realizarea de aplicații/compoziții/obiecte/construcții simple, pe baza interesului 

direct 

 2.4.Transformarea unui material prin tehnici simple 
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 2.5.Exprimarea utilității obiectelor realizate prin efort propriu 

CONȚINUTURI 

Domenii – Desen - Materiale și instrumente: hârtie, creioane colorate 

       -Tehnici de lucru: linie modulată, repetiție 

       -Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma 

       -Sugestii de creații/produse ale activității: desen liber, decorații simple 

    - Confecții și jucării - Materiale și instrumente: hârtie, materiale textile, folii de 

plastic, ac, foarfece,  

      -Tehnici de lucru: origami, tangram, croit, cusut 

      -Elemente de limbaj plastic: punct, linie, nod, formă 

      -Sugestii de creații/produse ale activității: obiecte decorative și de 

îmbrăcăminte pentru păpuși 

    - Colaj  -Materiale și instrumente: foarfece, lipici, fire, mărgele, cuburi, hârtie, diferite 

obiecte 

     -Tehnici de lucru: mototolire, rupere, tăiere, decupare după contur, îndoire, 

lipire, răsucire 

     -Elemente de limbaj plastic: formă, volum 

     -Sugestii de creații/ produse ale activității: obiecte decorative, bijuterii, spații, 

jucării, instalații 

Descrierea activității: 

 A fost o activitate comună elevi-părinți (la care au participat numerosi invitati din 

randul cadrelor didactice, inspectori de specialitate, reprezentanti ai Primariei si ai comunitatii 

locale) și s-a desfășurat sub forma unor ateliere pe meserii. Invitații au participat la activitate 

și au lucrat alături de elevi. La final am mâncat pâine făcută de brutari, croitorii au prezentat 

parada șorțurilor de bucătărie, bijutierii au oferit invitaților din colierele, brățările și cerceii 

confecționați, florarii au “vândut” florile culese (lalele și zambile realizate din hârtie), iar 

apicultorii ne-au prezentat produse apicole. Am luat interviu atât elevilor, cât și invitaților. Toti 

au fost încântați de activitatea la care au participat. Elevilor le-a plăcut cel mai mult, rămânând 

ca, în fiecare săptămână care va urma să se rotească în ateliere.  

Atelierul BRUTARILOR 

Etape:  -punem apa la încălzit 

 -punem făina în castron, după ce am cernut-o 

 -adăugăm sarea, drojdia și apoi apa puțin câte puțin 

 -se frământă până devine cocă 
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 -se lasă la dospit acoperită cu un prosop 

 -se frământă din nou și se dă forma pe care o dorim, după care se pune în tavă 

 -se unge cu ou (opțional) și se adaugă semințe (opțional) 

 -se coace în cuptorul preîncălzit până se rumenește 

Materiale: făină, apă, sare, drojdie, ouă, semințe (in, mac, susan, chimen, floarea-soarelui) 

Instrumente: castron, cuțit plastic pentru porționat aluatul, furculiță, pensulă bucătărie 

Echipament: șorț bucătărie, bonetă 

Reguli de igienă: spălarea mâinilor înainte de frământare, spălarea mâinilor după frământare, 

părul prins sub bonetă 

Reguli de protecția muncii: folosirea cuțitului pentru porționarea aluatului, folosirea 

cuptorului numai de către părinții coordonatori. 

 

     
 

   
 

Atelierul CROITORILOR 

Etape:  -măsurarea (talie, lungime, lățime) 

 -măsurarea materialului (croirea) 

 -însăilarea (prinderea părților componente: partea de jos, pieptișorul, cordonul, 

buzunarul) 

 -tighelirea 

 -finisarea 

Materiale: metraj, ață 

Instrumente: centimetru croitorie, cretă croitorie, foarfece, ac, degetar, riglă, mașină de cusut 
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Echipament: cotiere 

Reguli de protecția muncii: folosirea acului, a foarfecei 

              

 

                

 

 

 

 

 

 

Atelierul FLORARILOR 

Etape:  Pentru lalele - decuparea petalelor și a frunzelor după contur 

             -înfășurarea hârtiei glasse pe bețișoare pentru realizarea codiței florilor 

          -lipirea petalelor de lalea și formarea florilor în partea de sus a codiței 

          -lipirea frunzelor în partea de jos a codiței 

 Pentru zambile-  decuparea frunzelor după contur 

         -înfășurarea hârtiei glasse pe bețișoare pentru realizarea codiței florilor 

         -plierea hârtiei pentru zambile 

         -tăierea hârtiei la intervale de cel mult 1 cm 

         -înfășurarea zambilelor pe codiță 

         -lipirea frunzelor în partea de jos 

Materiale: hârtie colorată A4 (roșie, verde, roz, galben), bețe frigărui, hârtie glasse verde 

Instrumente: foarfece, aracet 

Echipament: șorțuleț 

Reguli de protecția muncii: folosirea foarfecei și a bețelor de frigărui (pentru partea ascuțită) 
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Atelierul BIJUTIERILOR 

Etape: -alegerea materialelor pentru brățări și coliere (mărgele, panglică, elastic, șiret) 

  -înșirarea mărgelelor pe elastic, panglică, gută sau șiret 

  -prinderea la capete 

Materiale: mărgele plastic, lemn, sticlă, șiret piele sau imitație, sârmă subțire, gută 

Instrumente: foarfece, aracet, clește, pensetă 

Echipament: șorț 

Reguli de protecția muncii: nu introducem mărgelele sau celelalte materiale în gură, nu 

folosim instrumentele tăioase sau ascuțite. 

       

         

      
 

Atelierul APICULTORILOR 

Etape: -pentru albinuțe    -pentru stup (părinții coordonatori) 

-colorarea șablonului     -măsurarea 

-decuparea albinuțelor după contur   -tăierea cartonului 

-lipirea celor două fețe ale albinuțelor  -asamblarea stupului cu bandă dublă 

Materiale: carton, șablon albinuțe, culori, spumă expandată, bandă dublu-adezivă, paie, hârtie 

glasse 

Instrumente: cater, foarfece, metru tâmplărie 
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Echipament: halat, pălărie apicultor 

Materiale auxiliare: miere și alte produse apicole, echipament apicultor, stup 

Reguli de protecția muncii: folosirea foarfecelor și a caterului 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activităţile de tip outdoor în grupa „Voiniceii” 

 

Prof. înv. preşc. Mureşan Doina Maria 

 Grădiniţa P.P. Step by Step nr. 12 Alba Iulia 

 

Motto: "Mişcarea dă sănătate trupului, echilibru membrelor şi virtute sufletului" - Galenus  

Educaţia outdoor este un concept relativ nou în contextul educativ românesc, însă ea 

începe din ce în ce mai mult să capteze interesul cadrelor didacticeşi a micilor preşcolari. Există 

numeroase accepţiuni pentru termenul de educaţie outdoor, însă pentru a da o definiţie simplă, 

putem spune că această formă de educaţie se bazează pe învăţarea în aer liber. Termenul de 

educaţie outdoor, poate include educaţia pentru cunoaşterea mediului înconjurător, activităţi 

recreative, programe de dezvoltare personală şi socială, drumeţii etc.  

Copiii de vârstă preşcolară percep natura înconjurătoare, capătă cunoştinţe, îşi însuşesc 

o anumită atitudine faţă de diferite fenomene ale naturii, în special atunci când activităţile se 

desfăţoară în mijlocul naturii. Natura îi atrage prin frumuseţea, varietatea ei, precum şi prin 

multitudinea culorilor, miresmelor şi sunetelor.  

Modalităţile prin care activităţile din sala de clasă pot fi continuate într-un alt spaţiu 

sunt numeroase. Am realizat, de-a lungul carierei, nenumărate activităţi în mijlocul naturii, 

activităţi plăcute atât de copii, cât şi de mine. Abordarea  şi promovarea activităţilor de tip 

outdoor în grădiniţă, prin valorificarea potenţialului mediului natural, dezvoltă  la preşcolari 

înţelegerea şi aprecierea de sine, crește motivația pentru învățare și îi va pregăti pentru intrarea 

cu succes în clasa pregătitoare. 

Voi exemplifica, în continuare, câteva modalităţi de abordare a activităţilor de tip 

outdoor: 
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1. Copacul în 100 de limbaje ale copilului 

Împreună cu copiii am ieşit în curtea grădiniţei şi am  

observat  copacul, au început să pună o mulţime de  întrebări. 

Au  început  cu crengile copacului: Ce bătrân este acest copac. 

Este o salcie? Au apărut mugurii? Ce formă  şi culoare au?  

Cum sunt aşezaţi pe crengi? Ce ies din muguri? Cât de repede 

cresc? De ce toţi copacii au frunze?,etc.  

Copiii au  colectat  în borcănele insecte de pe coaja 

copacului, de la baza trunchiului, de sub stratul de frunze 

moarte, apoi au  urmat iarăşi întrebările: Cum se numesc 

acestea? Cu ce se hrănesc ele? Pe tulpină sunt ciuperci, oare 

cum au crescut aici? Sunt bune să le mâncăm? Copacul are 

coaja crestată, oare cine a făcut asta? De ce? Oare îl doare? Ce 

se află sub scoarța bolnavă?  Sunt  cuiburi de păsări în copac? 

Vin păsări în copac? Ce fel de păsări? De ce vin ele în copac? 

etc.  

Pe baza observaţilor efectuate am stabilit, împreună cu preșcolarii,  schimbările care 

vor avea loc odată cu sosirea primăverii asupra copacului și condițiile care au favorizat acest 

fapt. Am  studiat apoi  frunzele uscate din jurul copacului. Împreună am adunat funze şi le-am 

dus în clasă, realizând cu ele lucrări practice şi plastice.  

Toţi copiii au îmbrăţişat copacul luând energie de la el şi l-au măsurat cu braţele. În  

încheierea activității am  stabilit și  câteva reguli de protejare a mediului înconjurător, în special 

a copacului privit că o comunitate: să nu producem vătămări capacilor iar dacă acestea există, 

să-l îngrijim; să nu distrugem viețuitoarele pentru că acestea au un rol important în evoluția 

mediului.      

2. DINOZAURUL FURIOS  

Activitatea s-a desfăşurat în săptămâna în care am studiat “O lume dispărută” (dinozaurii). 

Subiectul este unul de mare interes pentru copii şi de aceea succesul a fost garantat. Dintr-o 

sticlă de plastic pictată în verde am reuşit să realizăm corpul dinozaurului, apoi din carton verde 

am decupat picioarele şi le-am lipit pe “corp”. Copiii echipaţi coprespunzător, cu halate, au 

ieşit în curtea grădiniţei şi au pus în sticla “dinozaur” bicarbonat şi oţet. Toţi dinozaurii au scos 

“fum” pe nări.  

Rezultatul obţinut a fost fotografiat şi la întoarcerea în grupă am realiazat un jurnal al 

proiectului, “o enciclopedie a dinozaurilor” cu poze din timpul activităţii desăşurată în curtea 

grădiniţei, harta proiectului realizată de ei, după care s-au realizat activităţile din această 

săptămână.  

3. VÂNĂTORUL ŞI PĂSĂRELELE 

Un copil din grupă va fi ales vânătorul, iar restul vor fi păsărelele. Vânătorul va încerca să 

prindă micile „păsărele”, la fel ca un vânător adevărat. Fiecare pasăre pe care vânătorul o va 

prinde iasă din joc. Ultimul jucător prins devine noul vânător. 
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4. Drumeţie  la “AXA PORCELAINE” 

Dorinţa de mişcare şi dinamismul sunt caracteristici ale copiilor preşcolari. Acestea 

trebuie să devină instrumente de bază în mâna cadrelor didactice, părinţilor, prin care să se 

acţioneze în sensul formării unor adulţi sănătoşi, viguroşi, apţi din punct de vedere moral şi 

medical. 

În indeplinirea acestor deziderate, alături de un regim de viaţă corect, odihnă şi de o 

educaţie sănătoasă, un rol important îl au şi  excursiile şi drumeţiile. 

Preşcolarii  grupei “Voiniceii”,  la invitaţia unui părinte, au vizitat Fabrica de porţelan  

“Axa Porcelaine”. Până la fabrică am făcut o mică drumeţie, deşi mulţi copii spuneau că vor 

cu maşina, că nu le place să meargă pe jos. Ajungând la fabrică au uitat de “oboseală” şi 

împreună am observat fiecare proces de fabricaţie a obiectelor de porţelan. Nu am uitat că 

suntem ecologişti şi fiecărui angajat le-am înmânat câte un plinat informându-i despre proiectul 

“Patrula de reciclare” şi copiii le-au povestit despre colectarea deşeurilor electrice şi 

electronice. La întoarcere toată lumea a fost veselă şi nu conteneau să povestească ce au văzut. 

Activităţile outdoor au un rol important în dezvoltarea armonioasă şi sănătoasă a 

copilului. Aceste activităţi îi pregătesc pe copii să facă faţă provocărilor vieţii: le trezesc 

interesul de a participa la sarcini noi şi complexe, îi încurajează să nu se sperie de situaţii 

imprevizibile şi să găsească cea mai bună soluţie, îşi dezvoltă abilităţile de comunicare fiind 

orientaţi către cooperare şi colaborare, fără de care nu poate fi atins obiectivul comun al echipei. 

Trecând poduri sau râuri imaginare, copiii învaţă să recunoască meritele celorlalţi, să le 

respecte ideile, sentimentele şi nevoile, îi ajută să înveţe din greşeli. Nu exista eşec, ci doar 

feed-back la sfârşitul unei activităţi outdoor. 
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Clasa pregătitoare, un proiect comun cadru didactic - familie 

Prof. înv. primar Loredana Țară 

Liceul Teoretic „Miron Costin” Iaşi 

 

Gânduri, idei, planuri – fac şi ele parte din proiectarea (nu sută la sută didactică) pe care 

învăţătorul de clasa a IV-a şi-o face, deja, pentru anul şcolar ce va să vină. Mai ales dacă e 

prima oară când va primi în grija-i copilaşi de pregătitoare. E şi cazul meu, deoarece actuala 

serie de elevi am preluat-o din clasa I, deci clasa era deja „pregătită”. 

Deşi mai este timp până atunci, am început să pun pe hârtie o serie de idei, de aspecte 

pe care le consider importante încă din faza de... pregătire pentru clasa pregătitoare. Printre 

aceste idei, mă voi opri aici asupra unor observaţii asupra cărora voi insista, în ideea creării 

unei comunicări optime cu familiile viitorilor elevi. Ar putea fi numite reguli, principii, însă nu 

intenţionez să le dau o titulatură prea rigidă sau prea restrictivă. Sunt nişte idei rezultate din 

experienţele personale, de zi cu zi, atât din perspectiva cadrului didactic, cât şi din aceea a 

părintelui de şcolari. Cum spuneam, mă aflu în faza de proiectare, de adunare a „materialului”. 

E posibil ca, în timp, unele enunţuri să sufere modificări, sau proiectul meu să capete forme 

noi. Oricum, ideea de bază e aceea de a comunica părinţilor şi de a le argumenta necesitatea 

conştientizării, de către fiecare dintre noi, a aspectelor pe care urmează să le expun. Mă voi 

limita la enunţarea lor orală, ori de câte ori se va impune acest lucru, sau voi găsi o variantă 

scrisă. Rămâne de văzut. Timpul mă va ajuta să găsesc o formulă care să ducă la valorificarea, 

în folosul copiilor, a acestui demers de comunicare între mine şi părinţii (familiile) lor. 

Astfel, mă voi strădui să transmit, cât mai sincer şi autentic părinţilor viitorilor elevi, 

următoarele convingeri ale mele: 

● Suntem de aceeaşi parte a baricadei! Scopul nostru este acelaşi. Doar spaţiile în 

care ne desfăşurăm activitatea sunt diferite. 

● Când aveţi o nelămurire, veniţi să discutăm! Orice situaţie poate fi rezolvată, atâta 

timp cât există o comunicare eficientă şi civilizată şi disponibilitate, din partea ambilor 

parteneri de dialog, pentru găsirea unei o soluţii. 

● Nimeni nu e perfect! Oricine poate să greşească! Important este să conştientizăm 

şi să recunoaştem propriile greşeli şi să încercăm să nu le repetăm. 

● Copilul trebuie respectat! Atât de cadrul didactic, cât şi de părinţi, bunici sau alte 

persoane din mediul său. Fiind tratat cu respect, va învăţa, la rândul său, să se respecte pe sine 

şi să-i respecte pe ceilalţi. 

● Aveţi încredere în propriul copil! Aşa, şi el va avea încredere în dumneavoastră şi 

va alege să vă spună adevărul, decât să vă mintă. Mai mult decât atât, va deveni o persoană pe 

care stima de sine, corect construită, o va ajuta să depăşescă orice obstacol. 

● Aveţi încredere în cadrul didactic! Ca şi relaţia pacient - medic, şi cea părinte - 

învăţător/profesor trebuie să se bazeze pe încredere. Dacă aceasta lipseşte, demersul construit 

în timp se va dărâma ca un castel de nisip, la cea mai mică adiere de vânt. 
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● În colectivul clasei, toţi elevii sunt egali, au aceleaşi drepturi şi îndatoriri. Se 

întâmplă, uneori, ca adultul să fie de acord cu un set de reguli doar până în momentul când 

propriul copil le încalcă. Atunci, dintr-odată, i se pare că fapta nu a fost tocmai gravă sau că, 

dacă nu doar copilul său, ci şi alţii au greşit, vina se micşorează cumva. Corectitudinea şi 

obiectivitatea sunt esenţiale, indiferent dacă ne referim la cadrul didactic, la părinte sau la elev. 

● Copilul dumnavoastră e unic! Nu îl comparaţi (decât, eventual, în favoarea lui) cu 

alţi copii (inclusiv cu fraţii sau surorile)! 

● Nu generalizaţi! (Decât dacă aţi verificat şi aveţi dovezi că o anumită stare de fapt 

este generală.) 

● Eliminaţi prejudecăţile! Analizaţi obiectiv orice situaţie, fără să vă raportaţi mereu 

la trecut sau la experienţele personale („Pe vremea mea...”)!  

● Fiţi consecvenţi! Respectaţi-vă cuvântul dat! Fie că e vorba de o recompensă, fie că 

aţi impus o limită, o sancţiune, respectaţi întocmai ceea ce aţi promis! Altfel, copilul va înţelege 

că, indiferent de comportamentul său, reacţiile părintelui sunt doar vorbe, nu şi fapte. 

● Puterea exemplului e imensă! Copilul va face ce vede că face adultul, nu neapărat 

ce-i spune acesta! Şi asta e valabil de la comportamentul şi limbajul de zi cu zi, până la cititul 

unei cărţi, alimentaţia sănătoasă şi aşa mai departe. 

● Încercaţi să vă puneţi în locul celuilalt! Empatia e o trăsătură a omului înţelept, 

tolerant, flexibil în gândire.   

● Jocul trebuie să fie principala activitate a şcolarului mic. E greşită ideea că, odată 

intrat în şcoală, copilul trebuie să se joace mai puţin sau că trebuie să capete, brusc, o atitudine 

matură, distantă, faţă de jocurile şi jucăriile care-i plăceau până atunci. 

● Simţul umorului e esenţial! Ne ajută, ne salvează, uneori, din situaţii dificile. La fel 

şi autoironia. Sunt aspecte pe care copilul le conştientizează, cu ajutorul adulţilor din preajma 

sa. 

● Responsabilitatea este una dintre cheile succesului! Iar a fi responsabil se învaţă 

pas cu pas şi prsupune şi asumarea propriilor greşeli şi suportarea consecinţelor. A-l ajuta pe 

copil nu înseamnă a rezolva problemele în locul lui. 

Cu siguranţă, lista ideilor rămâne deschisă. Timpul mă va ajuta să decid cum şi când să 

le expun, dacă o voi face într-un demers planificat, organizat, sau dacă voi lăsa lucrurile să vină 

de la sine. Momentan, nu pot decât să sper că viitorul îmi va rezerva experienţe frumoase, cu 

satisfacţii profesionale şi personale, aşa cum am avut parte şi până acum. 
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Clubul de lectură - bucuria de a citi 

Prof. înv. primar Samfescu Simona 

Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara 

             

                 ,,Dragul meu ABECEDAR 

                                 Prima carte de școlar, 

                                       Cărticica mea de drag, 

                                              Cu fereastră și cerdac 

                                                    Și cu foșnet de copac…” 

 Fiecare om își amintește cu mare drag de ABECEDAR, prima carte a unui școlar, în 

care literele mari și mici, înșirate ca niște mărgele pe o ață, aveau la început un anumit mister, 

o taină  anume, pe care numai copilul îndrumat de  dascăl, cu pricepere și răbdare, reușea să o 

deslușească. 

Una dintre marile misiuni ale unui dascăl este aceea de a-i ajuta pe copii să pătrundă cu 

bucurie în lumea fascinantă a cărților și să descopere, pas cu pas, minunile cunoașterii. 

Experiența pe care am dobândit-o în anii anteriori m-a determinat să reiau colaborarea cu 

editura Arthur.  

Aceasta, prin cărțile extraordinare pe care le editează și le promovează, a devenit pentru 

mine un susținător al proiectului CLUBUL DE LECTURĂ. Astfel, în luna martie a acestui an 

școlar, elevii clasei pe care o îndrum au cumpărat cartea SHILOH  de Phyllis Reynolds Naylor, 

o scriitoare americancă, autoare a peste 130 de cărți pentru copii și adolescenți.  

 La început, paginile erau parcurse mai greoi, însă, pe măsură ce întâmplările se derulau 

cu repeziciune, elevii au fost captivați de subiectul cărții. Unii citeau și pe băncuțe, în pauzele 

în care ieșeam la joacă, la programul de după-amiază destinat efectuării temelor pentru acasă. 

 Luna aprilie a adus și un eveniment cultural deosebit, cu mare impact în rândul elevilor 

școlii noastre: 23 Aprilie – Ziua Mondială a Cărții. Pentru a marca această zi, am organizat 

activitatea CLUBUL DE LECTURĂ, activitate în care elevii clasei I A și-au împărtășit ideile, 

trăirile despre subiectul cărții SHILOH. 

 Așezați în semicerc, cu ecusonul în piept, special comandat pentru acest club, elevii au 

povestit conținutul cărții. Și povestea a început. Marty, un băiat american de unsprezece ani, 

găsește un câine din rasa beagle (sau poate câinele îl găsește pe Marty, cine știe). Și pentru că 

acesta este găsit pe lângă vechea clădire a școlii Shiloh, băiatul îi pune numele SHILOH.  

Câinele îl urmează pe copil până acasă.  

Băiatul află de la părinți că proprietarul animalului este Judd Travers. Copilul are o 

părere foarte proastă despre acesta. Judd e o persoană nemiloasă, care terorizează câinii pe care 

îi crește pentru vânătoare. De altfel, suferința lui Shiloh i se citește chiar în privire, privire care 

îl înduioșează pe băiat  din prima clipă a întâlnirii. 
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Părinții lui nu sunt de acord să păstreze câinele, deoarece nu își permit să-l hrănească și 

să-l ducă la veterinar. Băiatul este atât de hotărât să îl  păstreze, încât e în stare, după cum spune 

el, să se lupte cu întreaga lume. În strădania lui de a-i oferi un adăpost ferit de pericole, copilul 

se trezește prins într-o avalanșă de evenimente dintre cele mai nefericite. Dar, cum în joc e 

soarta celui mai bun prieten, nu renunță niciodată la speranță.  

 Și de aici începe aventura lui Marty. Câinele este adăpostit în secret de băiat chiar acasă 

și hrănit cu resturile de la mesele servite de întreaga familie. Ba, mai mult, copilul strânge de 

pe unde apucă ambalaje de sticlă și aluminiu pe care le vinde și, cu puținii bani primiți pe 

acestea, cumpără hrană la preț redus pentru câine. Nu spune absolut nimic nici părinților, dar 

nici celui mai bun prieten, David Howard. Păstrează secretul cu strășnicie. Dacă Judd Travers 

ar auzi că Shiloh nu s-a pierdut, ci este adăpostit de Marty, l-ar lua de la el și câinele ar fi din 

nou bătut cu cruzime. Bineînțeles că băiatul nu ar suporta să se mai întâmple așa ceva. Ar vrea 

să cumpere câinele de la Judd Travers, dar știe că nu are banii necesari și acest om rău oricum 

nu l-ar vinde. 

 Se întâmplă însă ca Shiloh să fie rănit foarte tare de câinele ciobănesc al unor vecini și 

secretul este dat în vileag, vrând-nevrând. Câinele  este îngrijit de medicul veterinar și Judd 

Travers se învoiește ca Shiloh să rămână la familia lui Marty doar până se însănătoșește. Apoi, 

băiatul face o înțelegere cu Judd pentru ca Shiloh să îi rămână lui:  muncește enorm pentru el 

două ore pe zi, cinci zile pe săptămână.  

 Cartea are un final fericit. Marty devine stăpânul câinelui și, așa cum spune băiatul, ,, 

pentru un copil de unsprezece ani, nu-i puțin lucru”.  

 Ce i-a impresionat pe acești copii din clasa I? Menționez doar câteva dintre răspunsurile 

elevilor: hotărârea lui Marty de a nu renunța la câine, indiferent de obstacolele pe care le avea 

de depășit, puterea de a ține secret adăpostirea câinelui, istețimea de care dă dovadă pentru a-l 

ascunde pe Shiloh și pentru a cădea la învoială cu Judd Travers, dar mai ales acea legătură 

unică și emoționantă care s-a stabilit încă de la început între băiat și câine. 

O carte minunată pentru copii despre dragostea pentru animale, despre devotament, 

sacrificiu, responsabilitate și perseverență. O adevărată lecție de viață atât pentru copii, cât și 

pentru părinți. Dar și o mare bucurie: BUCURIA DE A CITI. 
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  Sfârșitul clasei I a adus  nu numai mult așteptata vacanță de vară, dar și un eveniment 

devenit o tradiție  în învățământul românesc: SERBAREA ABECEDARULUI. La încheierea 

acesteia, elevii au primit diplomele binemeritate și cărți din literatura pentru copii. Una dintre 

acestea a devenit tema întâlnirii la CUBUL DE LECTURĂ, activitate organizată și susținută 

la începutul clasei a II-a, în luna octombrie din acest an școlar. 

Este vorba despre cartea DANNY, CAMPIONUL  LUMII, scrisă de bine-cunoscutul 

Roald Dahl, autor al unei serii de cărți în care aventura, ingeniozitatea, imaginația și curajul 

personajelor îi captivează deopotrivă pe copii și pe adulți. Cartea, scrisă cu mult umor și ironie 

subtilă, cuprinde 22 de capitole cu titluri care i-au incitat și i-au îndemnat pe elevi spre a fi 

citite cu plăcere în timpul vacanței de vară. Iată câteva din aceste titluri:  Mașini, zmeie și 

lampioane chinezești, Marea partidă de vânătoare, Frumoasa din pădurea adormită, Marele 

și întunecatul secret al tatălui meu, Surpriza doctorului Spencer. 

 Nerăbdători,  elevii clasei a II-a A   și-au ocupat locurile și povestea a început din nou.  

         

 

 

 

 

 

 

Danny, personajul principal al cărții,  este un băiat de opt-nouă ani care locuiește  în 

Marea Britanie. La vârsta de patru luni, mama lui moare pe neașteptate, astfel că toată copilăria 

a fost doar el cu tatăl său. Cei doi locuiesc într-o veche rulotă țigănească, în spatele unei 

benzinării micuțe, situată  la marginea unui drumeag de țară. Rulota, benzinăria și terenul din 

spatele acestora reprezintă toată averea tatălui.  

Acesta este un mecanic auto priceput, dar și o persoană inventivă, plină de imaginație: 

îi spune lui Danny povești în fiecare seară,  meșterește  împreună cu el  lampioane chinezești, 

zmeie de hârtie, ba chiar îl învață să repare mașini ale unor oameni veniți de la mulți kilometri 

depărtare. Este cel mai minunat și mai aventuros tată pe care și l-ar putea dori un băiat, dar are 

un secret periculos, care le-ar putea aduce celor doi multe necazuri. Și, odată ce-i descoperă 

secretul, Danny îl ajută pe tatăl său să-l ,,pedepsească” pe cel mai antipatic om din ținut, domnul 

Hazel. El este un om bogat,  proprietarul unei păduri în care mii de fazani erau hrăniți regește, 

ca mai apoi să fie împușcați doar pentru distracția acestuia și a celor invitați la partidele de 

vânătoare. E de la sine înțeles că o astfel de persoană nu era  deloc îndrăgită de oamenii din 

acel ținut. 

  Băiatul află într-o noapte că tatăl său braconează fazani în Pădurea lui Hazell situată la 

vreo zece kilometri distanță de locul în care își duceau modestul trai. Și nu este singura 

persoană din ținut care face acest lucru. Nu din dorința de a face rău acestor păsări, ci doar 

pentru a asigura din când în când câte o masă îmbelșugată familiei. Metodele de prindere a 
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fazanilor sunt ingenioase, așa cum sunt și denumirile lor: ,,Dopul din păr de cal” și ,,Coiful 

lipicios”.  

După ce  tatăl îi dezvăluie cu mândrie băiatului toate secretele braconajului, Danny 

participă și el la o    ,,partidă de vânătoare” . Totul este organizat în cele mai mici detalii și 

băiatul este foarte emoționat. Cei o sută douăzeci de fazani  pe care tatăl și Danny reușesc să-i 

prindă sunt în cele din urmă eliberați nu în mod voit, ci printr-un concurs de împrejurări de tot 

hazul: după ce efectul somniferului a trecut, fazanii se dezmeticesc și încep să-și ia zborul. 

Doar șase păsări magnifice, trei fazani și trei făzănițe, au devenit materie primă pentru 

pregătirea  unor cine delicioase.  

La  această adevărată aventură sunt părtași și domnul Spencer, doctorul ținutului, un 

om minunat, Charlie Kinch, șoferul taxiului cu care au transportat fazanii, doamna Clipstone, 

soția părintelui din sat, ba chiar și sergentul Samways.  

 Și, pentru că Danny este un copil cu o inimă mare, îi propune tatălui  să îi invite într-o 

seară, la cină , în umila lor rulotă, pe doctorul Spencer, la care băiatul ține foarte mult,  și pe 

soția lui.  

  La finalul activității, elevii au completat  Jurnalul de lectură: au răspuns la întrebări, 

au formulat propoziții cu expresiile propuse, au comentat, în scris, unele fragmente. 

Și ce bucurie mai mare pentru un dascăl decât atunci când îi vede pe elevii săi cu 

chipurile luminate de  bucuria  cu care au citit  această minunată poveste despre un băiat 

excepțional care are un tată excepțional, ce reușește să-i transforme fiecare zi a copilăriei, de 

altfel  presărată cu multe lipsuri și nevoi, într-o adevărată aventură!  
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Exersarea cititului – scrisului la copilul cu Sindrom Down 

Prof. Abrudan Andreea Monica 

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca 

 

Cititul este important pentru toţi copiii cu Sindrom Down. El constituie mijlocul de 

achiziţie a informaţiilor, facilitând interacţiunile sociale (Downing, 2005). Cititul constituie 

punctul forte al copiilor cu sindrom Down. Cercetările au demonstrat că învăţarea cititului la 

aceşti copii contribuie semnificativ la dezvoltarea limbajului, îmbogăţirea vocabularului şi 

îmbunătăţirea vorbirii, deoarece are la bază suportul vizual, facilitând în acest fel dezvoltarea 

limbajului expresiv, care este mai întârziat la aceşti copii (Kotlinski, & Kotlinski, 2002). 

 Cititul permite copilului cu sindrom Down să perceapă limbajul vizual. Textul scris 

oferă în permanenţă semne şi simboluri, ceea ce permite prelucrarea eficientă a informaţiei. Cu 

cât cititul are loc mai de timpuriu (imagini, semne, simboluri), cu atât vorbirea, limbajul, şi 

memoria se vor dezvolta mai uşor în perioada şcolară (Rondal & Buckley, 2003) 

Metoda de bază utilizată şi, considerată a fi cea mai eficientă în învăţarea citit-scrisului 

este metoda metoda fonetico - analitico – sintetică, care presupune organizarea procesului de 

citire şi de scriere pornind de la mijlocul de comunicare reală, inteligibilă, de la propoziţie. 

Învăţarea sunetelor şi a literelor la copilul cu Sindrom Down respectă aproximativ aceleaşi 

etape ca şi la cei normali, cu diferenţa că la primii acest proces de învăţare este mai lent, 

necesită mai multă exersare, mai multe repetări, precum şi un bogat suport vizual şi material 

intuitiv, pe care acesta îl poate manipula. Astfel, în învăţarea literelor se poate recurge la scurte 

poezii sau imagini sugestive, pentru a asigura memorarea şi fixarea mai trainică a literei. 

Fiecare literă nou-învăţată trebuie exersată în condiţii variate de joc.  

La copilul cu Sindrom Down, citirea pe silabe se realizează mai greu, mai eficientă 

fiind metoda de utilizare a pictogramelor sau a cuvintelor – cheie.   

MODEL DE ACTIVITATE 

Subiectul activităţii: Exersarea cititului - scrisului 

Obiective operaţionale:  

   - să distingă locul fiecărui sunet şi a fiecărei litere în cuvânt; 

                     - să identifice toate literele care formează un cuvânt; 

                     - să redea sunetul cu care începe / se termină un cuvânt; 

                     - să asocieze corect imagine – cuvânt sau imagine - enunţ; 

          - să încercuiască cuvântul care corespunde ilustraţiei şi cuvântului care o 

denumeşte, dintre alte cuvinte asemǎnătoare; 

  - să unească cuvintele scrise cu litere mari cu cuvintele scrise cu litere mici; 

             - să citească cu voce tare cuvinte mono şi bisilabice; 
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                        - să citească selectiv cuvinte (coloana din stânga, rândul de sus, primul / ultimul 

cuvânt). 

Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, metoda fonetică 

analitico-sintetică, munca independentă,  problematizarea. 

Resurse didactice materiale: obiecte, imagini, litere magnetice, alfabetar, cartonaşe cu 

cuvinte, Alfabetul distractiv, Abecedarul animat (TIC), fişe de lucru, caiet special. 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 Activităţile de exersare a citit – scrisului sunt activităţi tematice şi se bazează foarte 

mult pe utilizarea pictogramelor, dar şi pe materialul didactic foarte variat. Aceeaşi noţiune se 

învaţă şi se repetă în diverse situaţii, cât mai reale posibil, cu accent pe manipularea 

materialului concret. Activităţile de citit – scris constau în asocierea pemanentă a fonemului cu 

grafemul / litera corespunzătoare, dar şi în asocierea frecventă a literelor mari de tipar cu cele 

mici de tipar şi a literelor de tipar cu cele de mână.  

 Spre deosebire de activităţile obişnuite de la clasă, în cadrul acestor activităţi învăţarea 

este lentă, pe paşi mici, repetarea este mai frecventă, la intervale mai scurte de timp, decât la 

copiii normali de aceeaşi vârstă cronologică. 

 Activităţile pornesc de la identificarea / pronunţarea corectă a sunetului, asocierea 

acestuia cu grafemul, trecându-se apoi la asocierea fonemului / grafemului cu imaginea care 

arată un obiect, a cărui denumire începe cu sunetul respectiv. 

 

          

 Etapa următoare constă în identificarea literelor care formează un cuvânt şi în 

distingerea locului fiecărui sunet / fiecărei litere în cuvânt. 
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 Pictogramele se folosesc în fiecare oră de citit-scris, deoarece în învăţarea cititului la 

copiii cu Sindrom Down se porneşte de la citirea întregului cuvânt (vizual – cuvântul ca întreg, 

datorită faptului că memoria vizuală este un punct forte), urmând ca în etapele următoare 

cuvintele să fie despărţite în silabe, silabele în litere şi refăcut cuvântul din nou. 

 Se asociază apoi literele de tipari mari cu cele de tipar mici, dar şi literele de mână cu 

cele de tipar. 

         

 

 După ce aceste etape s-au consolidat şi s-au automatizat, se trece la scrierea cu litere de 

mână, la despărţirea cuvintelor în silabe, scrierea literelor care compun silabele şi rescrierea 

cuvântului întreg. 
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Lectura, esenţă a dezvoltării personalităţii 

                                                              Prof. Tacu Cristina 

Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău 

 

  Lectura elevilor este o metodă de muncă intelectuală care trebuie îndrumată şi 

supravegheată de învăţător şi părinţi. Importanţa lecturii este dată de aspectele educative pe 

care le implică: cognitiv (prin lectură elevii îşi îmbogătesc cunoştintele despre lume, despre 

realitate), educativ (lectura contribuie la educarea elevilor în plan etic şi estetic), formativ 

(lectura are drept consecintă formarea şi consolidarea tehnicilor de muncă intelectuală, 

dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a capacităţilor de exprimare corectă şi expresivă). 

 Nu rareori avem ca subiect de discuţie în cancelarie, la cercurile pedagogice sau la 

şedintele cu părinţii problema îndepărtării elevilor de carte. Ei sunt acaparaţi de televizor, de 

calculator sau de jocurile în aer liber, fără a ţine cont de programul zilnic al unui elev. Factorii 

negativi care ,,alimentează” această situaţie sunt bine cunoscuţi dar cum procedăm, noi cadrele 

didactice pentru a-i combate? 

  Această temă a simpozionului constituie un  impuls pentru mine în dezvoltarea 

profesională, propunându-mi pe parcursul  studiului să încerc abordarea altor strategii de 

predare cu o mai mare reuşită la clasă. 

Bibliografia pe această temă este vastă şi diversificată, cu multe soluţii la acest ,,obstacol’ de 

la clasă. Mai depinde şi de învăţător cât de maleabil este în proiectarea activităţii de la clasă şi 

cât de deschis este spre nou.  

 În selectarea titlurilor pentru lectură, la elevii din ciclul primar, învăţătorul poate să 

includă în planificarea semestrială lucrări din literatura clasică şi universală, ţinând cont de 

gradul de dezvoltare psihică a elevilor şi posibilităţile de înţelegere a mesajului transmis de 

textul operelor literare. Bibliografiile recomandate de programa şcolară sau de diverse auxiliare 

sunt doar orientative. Ele pot fi modificate în funcţie de particularităţile  clasei de elevi.( 

Adalmina Ungureanu - ,,Metodica predării limbii române”, pag. 98) 

  



 
 

 

 

55 

 
 

 

Nr. 13- februarie 2017 

Lecţiile speciale de lectură la clasele primare 

Încă de la venirea copilului în şcoală, am căutat să-l fac să iubească  ,,cartea” , le-am 

spus poveşti, le-am citit poezii, în aşa fel încât , în urma atâtor poveşti şi poezii micii şcolari de 

clasa I au simţit nevoia şi ei să citească. În semestrul al II-lea când am studiat ,,În drumeţie” le-

am completat cunoştinţele cu cartea ,,Ceasornic viu” de Grigore Jamba, la ,,Pisicuţa lui 

Anghel” - ,,Pisicuţe răsfăţate” de Olimpia Sava. Pentru diversificare, la lectia ,,Poveste” copiii 

au avut posibilitatea de a asculta pe casetă audio lectura ,,Sarea în bucate”, în interpretarea unor 

actori ca: Iulia Deloiu –Trif, Doina Iarcuczewich, Gabriela Andrei, Nicolae Brebnescu, Tani 

Paraschiv, Geo Sfaiţer, Liviu Smântânică. Pentru vacanţa de vară am recomandat copiilor de 

clasa I cărţile pe care trebuie să le citească . Aceasta am făcut-o ţinând cont de particularităţile 

fiecărui copil, de felul cum citeşte. Celor cu ritm de citire rapid le-am indicat basme şi poveşti 

, iar celor cu ritm de citire mai lent, lecturi mai scurte ca : ,,Zdreanţă” de T. Arghezi, Puişorul 

moţat” de E. Farago.  

La clasa a II-a elevii au început să citească mai mult. Îmi închipui o lecţie de lectură  cu 

titlul ,,Punguţa cu doi bani”. Prezint la început volumul în care se află povestirea şi dau câteva 

date despre scriitor. Ascultăm povestea la casetofon. Pentru a asigura înţelegerea textului este 

necesar să explic cuvintele şi expresiile neînţelese. Depistarea acestora în timpul citirii model 

nu este posibilă deoarece ei sunt atenţi la desfăşurarea acţiunii. Este necesar să citească singuri 

textul şi să-şi noteze cuvintele şi expresiile neînţelese. La explicarea acestora este bine să se 

folosească dicţionarele. În felul acesta copiii se obişnuiesc cu acest instrument de muncă 

intelectuală. Nu recomand folosirea dicţionarelor ,,de buzunar” pentru că multe cuvinte, din 

cele necesare, nu se regăsesc. Într-o lecţie de lectură elevii pot fi ajutaţi să desprindă momentele 

subiectului, care sunt personajele. Prin întrebări puse cu ingeniozitate, elevii pot descoperi care 

a fost motivul declanşării acţiunii. În continuare, în urma redării conţinutului textului, se pot 

enunţa etapele  desfăşurării acţiunii. Tot în urma povestirii elevii sunt conduşi să sesizeze care 

este momentul cel mai încordat al acţiunii, unde atenţia le este atrasă cel mai mult. O ultimă 

discuţie asupra subiectului se poate referi la încheierea subiectului. Lecţia de lectură poate 

continua cu recitirea şi repovestirea textului literar. 

La sfârşitul lecţiei rezerv un timp pentru pregătirea orei următoare. Le sugerez elevilor 

că în următoarea lecţie vom discuta despre o altă povestire de Ion Creangă la fel de frumoasă . 

Pentru ca interesul să crească, le citesc un fragment care prezintă un moment mai atrăgător din 

acţiune. Ca temă pentru acasă le dau să citească singuri povestirea respectivă, indicându-le 

volumele în care poate fi găsită.  

La clasa a III-a interesul elevilor pentru lectură se amplifică. Vocabularul este mai activ 

şi nu mai solicită explicarea cuvintelor la tot pasul. Se poate trece deci la lectura independentă. 

Manualul de Limba și literatura română la clasa a III-a începe cu textul ,,Prima zi de şcoală”. 

Aici se arată momentul sărbătoresc în care încep cursurile în şcolile din ţara noastră. Pentru a 

scoate în evidenţă viaţa nouă a copiilor, a felului lor de studiu azi, la sfârşitul orei am citit un 

fragment din opera ,,Amintiri din copilărie” de I. Creangă, ,,Şcoala din Broşteni” sau cea din 

Humuleşti. Volumul ,,Povestiri eroice” de Eusebiu Camilar va fi prilej de îndrumare cu ocazia 

studierii lecţiilor cu conţinut istoric. 
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La clasa a IV-a copiii şi-au însuşit tehnica cititului, ei încep să se descurce singuri în 

lectură . Pot să citească şi la libera alegere – în funcţie de ce-i interesează la orele de limba 

română, la cele de geografie şi istorie (Alexandru  Mitru). 

O altă formă de îndrumare a lecturii în afară de clasă  o constituie formarea bibliotecii 

de clasă  precum şi a bibliotecii personale acasă. Cea dintâi se realizează cu cărţi aduse de copii 

şi învăţător, se fixează un bibliotecar elev (cel care obţine rezultate mai bune la citire, ştie să 

se organizeze)  şi apoi se procedează la împrumutarea cărţilor. Pentru întocmirea bibliotecii de 

clasă am avut surpriza de a primi o sponsorizare de la o şcoală din Elveţia. În sprijinul cărţilor 

de la bibliotecă am venit cu CD-uri educaţionale (Cenuşăreasa, Robin Hood, Pinocchio etc.) 

care prezintă opera în imagini, astfel că elevii vin mai rapid în contact cu conţinutul lecturii. 

Elevii se întrec in completarea jocurilor de întelegere ce urmează povestirii tocmai datorită noii 

metode de lucru. 

Expoziţia de cărţi noi apărute face să crească interesul copiilor pentru lectură. În felul 

acesta copiii sunt puşi la curent cu cărţile noi apărute. De exemplu, spre sfârşitul clasei I am 

organizat o astfel de expoziţie la care a fost invitată doamna educatoare a Rodica Anghel, 

autoarea unui îndrăgit volum de versuri pentru copii ,,Labirintul copilăriei”. Activitatea s-a 

dovedit a fi una de succes. Foarte mulţi elevi şi-au achiziţionat această carte şi spre surprinderea 

mea, elevii au memorat versuri din acest volum din proprie iniţiativă. 

Ghicitorile literare sunt mijloace pasionante ce-i invită pe copii la lectură. Acestea se 

pot desfăşura astfel: se citeşte un fragment şi se cere elevilor să recunoască opera din care a 

fost extras sau să indice opera în care Lizuca este personajul principal etc. 

Foarte apreciată de copii este şi jocul cu versurile. Învăţătorul recită unu, două versuri 

dintr-o poezie şi un elev continuă poezia. De mare folos au fost auxiliarele ,,Serbarea 

abecedarului” şi ,,Învăţăm prin joc”, M. Voicu, R. Neagu, I. Neagu. 

Casetele audio sunt foarte des folosite în munca noastră la ilustrarea operelor literare 

studiate în clasă cât şi acasă. Fondurile necesare achiziţionării casetofonului şi a casetelor le-

am obţinut de la agenţii economici din localitate. 

Manifestările cultural-artistice cu cartea nu sunt uşor de realizat, ele necesitând o 

pregătire de lungă durată şi costisitoare. Expoziţiile de carte se pot realiza cu ocazia aniversării 

zilei de naştere a autorului sau cu ocazia apariţiei unei noi cărţi. Şezătoarea literară reprezintă 

o modalitate foarte eficientă de îmbogăţire a cunoşţinţelor şi de cultivare a capacităţii de 

vorbire. Prin conţinutul informaţional vehiculat în cadrul şezătorii, prin intermediul celor mai 

accesibile producţii literare (poezii, snoave, ghicitori, poveşti, basme, proverbe, zicători) elevii 

au tangenţe cu o bogăţie de idei, impresii, trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile create. 

Medalionul literar  presupune prezentarea unui autor şi a operei sale din literatura 

clasică şi contemporană. Această manifestare trebuie să aibă loc în ziua aniversară a 

scriitorului. M. Eminescu, I. Creangă, I.L. Caragiale cu volumul ,,Momente şi schiţe” , 

E.Farago etc. pot constitui subiecte generoase pentru medalionul literar. Cartea rămâne 

principalul izvor de informaţie, suportul de nelipsit activităţii educative în perioada de formare 

a viitorilor ,,agenţi” de transformare şi perfecţionare a realităţii. A sta aplecat asupra cuvântului 

scris înseamnă a căuta calea cunoaşterii, a înţelegerii şi a propriei realizări. 
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 Chemarea cărţii vine la început din afară, fiind favorizată de atmosfera din familie. 

Treptat se constituie într-un stil de muncă, parte componentă  a regimului de activitate. 

 Numai când atât învăţătorul cât şi părinţii sunt ,,ataşaţi” activităţii elevului, i se respectă 

timpul de lucru şi cel de destindere , când este ajutat şi încurajat raţional acolo unde nu poate, 

chemarea cărţii vine din interior şi aduce bucuria de a citi şi de a cunoaşte. Altfel, atracţia 

pentru carte din anii prunciei se poate pierde o dată cu imperativul ,,citeşte” pe drumul către 

valorile culturii. 
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Strategii de dezvoltare a inteligenței emoționale la școlarul din ciclul 

primar 

prof. Popescu Mihaela 

Liceul Pedagogic Buzău 

 

      Specialiștii apreciază că inteligența emoțională este cea care face diferența între o 

viață de succes sau nu în viața personală sau la locul de muncă. Inteligența tradițională - sau 

un IQ ridicat- nu a fost niciodată suficientă pentru a reuși în viață. Astfel, cunoaștem copii 

care au obținut note maxime la examenele școlare, dar nu și-au putut întemeia familii, nu au 

prieteni, nu sunt întotdeauna cei care au cele mai de succes cariere profesionale. În plus, există 

o mulțime de oameni care nu au fost la facultate sau nici măcar nu și-au terminat liceul, dar au 

reușit să-și înființeze propria afacere și să se descurce excelent. Diferența dintre ei este că cei 

din a doua categorie sunt indivizii inteligenți din punct de vedere emoțional, capabili să 

recunoască ceea ce simt și să genereze intenționat alte stări de spirit pentru a-și atinge scopurile. 

      Pentru ca un individ să ajungă în vârful piramidei inteligenței emoționale, adică un om 

sociabil, cu o carieră de succes, cu o viață de calitate trebuie să urce trei trepte: 

 Conștiința de sine este primul pas spre dobândirea inteligenței emoționale,  este 

capacitatea de a identifica propriile stări și sentimente și de a întelege modul în care 

acestea îi afectează pe ceilalți. Mulți oameni sunt ,,orbi” în ceea ce priveste impactul pe 

care îl au asupra celorlalți. Ne place să ne privim slăbiciunile și punctele noastre forte 

dintr-un anumit punct de vedere - dar ceilalți au, de obicei, o altă părere despre noi. 

 Autodirecționarea constă în stabilirea unor țeluri și modificarea acestor emoții în 

avantajul tău. Adesea singura diferență între câștigători și perdanți  este starea lor de 

http://www.profit360.ro/pastila-de-business/cum-incepi-propria-afacere
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spirit. Conștientizarea faptului că ești furios, obosit sau nefericit nu îți este de mare 

ajutor. În schimb, capacitatea de  

a-ți modifica starea de spirit și de a deveni calm și entuziast reprezintă cu adevărat o 

abilitate. 

 Inteligența interpersonală se află în vârful piramidei. Este al treilea pas ce trebuie 

făcut pentru a deveni maestru al inteligenței emoționale și constă în identificarea și 

gestionarea stărilor emoționale ale celorlalți. În lumea de astăzi, oamenii nu trebuie să 

facă un anumit lucru doar pentru că le spui tu asta. Chiar dacă ești șeful, ei pot reacționa 

mai încet sau pot depune mai puțin efort, alegerea le aparține. Prin urmare, inteligența 

emoțională este abilitatea de a afla ce anume îi pune pe oameni în mișcare, astfel încât 

să-i poți influența și convinge să facă un anumit lucru în avantajul tău. 

Într-un asemenea context, am instituit în anul școlar 2013-2014 un cerc de dezvoltare 

personală la care elevii clasei a IV-a Step by Step din Liceul Pedagogic Buzău au participat 

cu mare interes. Finalitatea exactă a cercului a fost publicarea creațiilor copiilor în volumul 

,,Călători și călătorii…pe meleagurile copilăriei”. În această lucrare au fost prezentate cu 

precădere produsele ultimei activități de dezvoltare a inteligenței emoționale a douăzeci și 

unu de ,,călători” ce au încearcat să exploreze un ,,ținut” cu totul și cu totul special  - propria 

inimă - amintindu-și de minunatele ,,drumeții” prin cei patru ani ai copilăriei petrecuți în ciclul 

primar.  

      Activitatea a presupus cercetarea cu atentie a propriei inimi și realizarea hărții ei. S-a 

dovedit a fi un moment deosebit, care i-a ajutat pe copii să înțeleagă mai bine propriile emoții 

și sentimente și să vorbească mai ușor despre ceea ce simt. Elevii au parcurs următoarele etape: 

 PLANUL CĂLĂTORIEI 

     În primul rând am discutat despre cartografie, despre convențiile pe care le utilizează 

un cartograf, dar si despre felul în care elementele geografice sunt reprezentate pe o hartă. 

Acestea au fost identificate de către elevi utilizând metoda brainstorming: munte, drum, 

câmpie, podiș, lac, mare/ocean, râu/pârâu/fluviu/cascadă, pădure, insulă, etc. Utilizând 

aceeași metodă am identificat emoțiile și sentimentele întâlnite pe teritoriile inimilor: 

nerăbdare, dragoste, bucurie, prietenie, tristețe, frică, dezamăgire, curaj, dușmănie, rușine, 

toleranță, furie, neliniște etc. 

 ETAPA DE EXPLORARE 

      Fiecare elev, prin instrumente specifice de autoreflexie, autoevaluare și autoobservare, 

a făcut asocieri între formele de relief identificate și propriilor sentimente. Astfel au apărut 

Munții Curajului sau Pădurea Prieteniei, Râul Iubirii și Grota Fricii, Insula Tristeții și multe 

altele. 

 REALIZAREA HĂRȚILOR însoțite de un GHID TURISTIC 

      Fiecare copil a creionat conturul unei inimi în cadrul căreia și-a desenat peisajul 

sentimentelor și a realizat harta. Ca orice element cartografic ce se respectă am realizat legenda 

și un ,,Ghid turistic” ce reprezintă o descriere sensibilă a caracteristicilor sufletești personale. 
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      Elevii au fost încântați să își exploreze sentimentele pe care le-au găsit în propriile inimi 

și le-a fost mai ușor să vorbească despre ele dacă le-au asociat cu elemente geografice. În 

spatele ineditului joc s-a aflat un exercițiu de autocunoaștere utilizând instrumente de creație 

artistică și literară. Elevii și-au conturat ,,portretele” sufletelor lor, foarte important de analizat 

de către toți cei ce vor să-i cunoască mai bine.  

      Ofer spre exemplu materialul scris de eleva M.M.: 

,,HARTA INIMII MIRUNEI/ GHID TURISTIC” 

      PĂDUREA FERICIRII este locul în care mă 

simt cel mai bine. Când sunt veselă mai apare câte un 

arbore iar când mă întristez copacii se usucă.  

      Această pădure se află situată pe MUNȚII 

PRIETENIEI. Ei se înalță când îmi fac noi prieteni. 

Din acești munți izvorăsc trei râuri care se unesc și 

trec pe lângă VULCANII IUBIRII, apoi prin 

PĂDUREA FERICIRII, prin ORAȘUL 

OPTIMISMULUI și se varsă în OCEANUL 

CREATIV în care am inventat multe jocuri cu 

prietenii. 

      DEȘERTUL NEHOTĂRÂRII e locul în care, 

atunci când sunt indecisă cum să procedez în anumite 

situații se crează o furtună de nisip. 

      GROTA TRISTEȚII se face tot mai mare atunci când sunt tristă: când asist la cearta 

dintre oameni, la suferința oamenilor accidentați, la insuccesul meu în anumite activități. 

      Când mi-e frică mă duc în JUNGLA CURAJULUI și animalele mă încurajează. 

      În ORAȘUL OPTIMISMULUI toți oamenii sunt încrezători și cred că orice problemă 

are o soluție și nu merită să ajungi în GROTA TRISTEȚII. Ei au întemeiat o societate optimistă 

și îmi doresc să fiu un fidel cetățean al ei. 

      OCEANUL CREATIV este foarte întins. În preajma lui am creat multe jocuri cu 

prietenii, scriu compuneri, desenez. 

      INSULA ,,CĂLĂTOR” este preferata mea pentru că mie îmi place mult să călătoresc. 

Insula se extinde cu fiecare călătorie făcută. Eu am vizitat multe locuri: Marea Neagră, Băile 

Felix. 

      Când poposesc pe PLAJA COPILĂRIEI sunt creativă și mă bucur de   multe jocuri. 

      VULCANII IUBIRII erup când sunt drăguță cu cineva și de aceea sunt ,,periculoși” 

pentru că erup foarte des. 

      CÂMPIA TOLERANȚEI este mare și roditoare pentru că eu sunt îngăduitoare cu 

colegii, cu prietenii și cu fratele meu. 
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      Când sunt sfioasă mă opresc la POPASUL TIMIDITĂȚII, dar vreau să nu stau foarte 

mult. Mă odihnesc, mănânc ceva, apoi mă îmbărbătez și îmi văd de drum. 

Plăcerea este puternică și rezistentă ca o cetate. Când îmi place ceva, CETATEA 

PLĂCERII câștigă un război cu ceea ce îmi displace: violența, tristețea, răutatea. 

      Când văd RUINELE AMINTIRII îmi amintesc multe lucruri (lecții învățate, oameni 

dragi, locuri frumoase), așa că ele îmi aduc în minte tot ce am nevoie ca să mă simt bine, ,,să 

îmi încarc bateriile”, pentru că eu am amintiri plăcute. Niciodată nu stau mult aici pentru că 

îmi place să privesc înainte, spre viitor.   

     În urma unor astfel de activități îi putem sprijini pe elevii noștri să facă primii pași pe 

scara inteligenței emoționale, să-și recunoască propriile sentimente și să le identifice pe ale 

celorlalți, să se automotiveze și să-și folosească puterea emoțiilor, atât în raport cu ei înșiși cât 

și cu ceilalți.  

     Fiecare cadru didactic trebuie să înțeleagă că pentru dezvoltarea  armonioasă a copiilor 

trebuie să desfășurăm și activități de dezvoltare emoţională. Din păcate dezvoltarea emoţională 

este deseori trecută cu vederea, ca şi cum ar fi de la sine înţeleasă. Însă şi emoţiile trebuie 

învăţate, cunoscute, înţelese, şi în cele din urmă controlate. 

     O bună dezvoltare emoţională trebuie să înceapă de la vârste mici. Primii paşi se referă 

la construirea vocabularul emoţiilor, precum şi la capacitatea copilului de a-şi recunoaşte 

propriile emoţii şi pe ale celor din jur. Cu timpul copilul va învăța cum să își exprime emoțiile 

într-un mod adecvat, și ce să facă când are anumite trăiri negative. De asemenea va învăța și să 

înțeleagă emoțiile celorlalți din ce în ce mai bine. 
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Relația profesor-elev, văzută prin oglinda retrovizoare 

Prof. înv. primar Vasilache Maria 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni 

 

„Natura ne aseamănă. Educația ne deosebește” 

(Confucius) 

Sorbim cu repeziciune și superficialitate epoca abundenței de informație. Și nu doar 

benefică, din păcate; sau mai bine zis cea utilă nouă a devenit foarte selectivă. Vorbim de 

performanță, competențe, aptitudini, talente, dotare și lăudăm cu superficialitate tot ce nu 

putem realiza cu propriile noaste capacități și aptitudini. 

În cercurile pedagogice și în întrunirile didactice se încearcă să se găsească, din punctul 

meu de vedere în mod absolut pueril, un model ideal creat artificial, un aluat perfect de 

profesor, numai bun de pus pentru dospit, toate acestea pe baza experienței, al actualului și al 

năzuinței noastre de făuritori de caractere umane. Și toate acestea fără a lua în seamă, sau cu o 

considerație minimă, a esenței cadrului didactic: aceea de a participa activ la modelarea unor 

vieți de care suntem, sau ar trebui să fim răspunzători, dar și pentru ce și cum va deveni în timp 

viitorul tuturor. 

Cu siguranță că epoca în care trăim ne influențează pe noi ca oameni atât în ceea ce 

privește modul de a gândi, dar și cum transpunem în practică ideile și concepțiile de care ne 

legăm. Însă ne depărtăm de menirea noastră de care am vorbit anterior și ne rezumăm la a ne 

prezenta robotic ceea ce am buchisit în anumite momente ale vieții, uneori cu pretenții de a-i 

convinge militărește și pe semenii noștri mai puțin trecuți prin viață că trebuie să împărtășim 

aceleași pasiuni și plăceri. 

  Trebuie să înțelegem la nivel de axiomă, întrucât este o înțelegere mai înțeleaptă și mai 

umană decât conținutul lecțiilor pe care le prezentăm, că predarea se face odată cu elevii, iar 

asimilarea și învățarea lecției se face de către elevi cu sprijinul nostru; în această epocă, ei nu 

mai au rolul de ascultători ci sunt implicați în actul didactic, sunt ființe cu personalitate care 

trebuie încurajate să gândească singuri și să se exprime liber, chiar dacă emană informații 

incorecte din punct de vedere didactic; astfel, acele date și informații pe care le dețin pot fi 

organizate/filtrare de învățător și prezentate ca idei principale pentru lecție. 

Nu discutăm aproape niciodată deschis despre nevoile perfect umane pe care le simțim 

atunci când conducem sau preluăm o clasă, nu discutăm despre cum parcurgem conținuturile 

învățării, despre așa-numiții elevi problemă, cum trecem peste piedicile zilnice, cum abordăm 

diferitele probleme, de ordin emoțional, ale tuturor elevilor noștri; nu ne transpunem niciodată 

în poziția lor pentru a ne vedea pe noi prin ochii lor, deși știm cum este, întrucât am fost cândva 

învățăcei la școală, iar acum continuăm să fim învățăcei în viață. 

Tendința noastră cea mai des întâlnită este aceea de a compara: de a compara generații, 

de a compara clase  paralele, de a compara elevi; din punctul meu de vedere, nimic mai greșit 

întrucât ne formăm un șablon după care etichetăm și, cel mai crunt, notăm. Notele reprezintă 

pentru elevii claselor mici ceea ce înseamnă pentru noi reușitele sau eșecurile în viață; deseori 
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ei nu reușesc să discearnă la vârsta inocenței scalarea impusă de sistemul nostru de învățământ. 

Deși admitem în unanimitate că elevii sunt diferiți prin nivelul de inteligență, notăm doar în 

funcție de rezultatul concret, nu și de efortul depus care niciodată nu e contabilizat.  

Am „furat” din metehnele societății actuale percepția că doar rezultatul contează și se 

răsplătește, nu și tentativa. Supun gândirii și judecății personale un exemplu: un copil rezolvă 

mai repede probleme de matematică deoarece are înclinații mai evidente către profilul real, în 

timp ce un coleg de-al său efectiv depune o muncă de Sisif să înțeleagă pașii în rezolvarea 

aceleași probleme și pe care nu o rezolvă impecabil ca primul. Rezultatul concret? Primul a 

realizat o lucrare de 10, al doilea de 8 sau 9; primul a făcut-o cu o ușurință mult mai mare decât 

al doilea, care și-a dat interesul și a depus un efort considerabil mai mare. Și atunci noi trebuie 

să notăm. Dacă vom fi „obiectivi”, doar pe baza realizărilor, notele ar fi cele menționate 

anterior; în schimb apare o întrebare logică și evidentă: efortul, timpul petrecut pentru a ajunge 

din urmă un talent nu se contabilizează?! Consider că suntem cinici atunci când răsplătim 

natura, nu și omul, în sensul că dacă natura înzestrează un copil cu o anumită competență, 

aptitudine, o aplaudăm și-i recunoaștem meritele printr-o notă; dacă ajungem să deprindem o 

astfel de atitudine, factorul uman cade în desuetudine. 

Acest exemplu al meu este întărit de o imagine pe care îmi permit să o atașez, deși acest 

articol se dorește a fi preponderent, dacă nu integral, scriptic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este adevărat că factorul timp în epoca noastră a devenit marcă înregistrată a secolului 

în care trăim, dar și în mod evident unul din inamicii statornici. Acest lucru nu avea cum să nu 

se resimtă și la școală, întrucât sistemul de învățământ, oricât de rigid ar fi, este un organism 

în plină schimbare și adaptare la nevoile și la cerințele societății care îl întreține viu și viabil. 

Este același timp care ne dă măsura a cât îi angrenăm pe elevi să muncească pe cantitate de 

materie, dar prin care îi degrevăm de obligația de a simți. Practic, diminuăm o aptitudine prin 

excelență umană – aceea de simți, față de celelalte ființe cărora le spunem necuvântătoare.  

Unul dintre argumentele contra ar putea fi acela că prin încurajarea dezvoltării unor 

argumente proprii și personale, dezvoltăm o altă caracteristică eminamente umană – gândirea; 

socotesc că este parțial adevărat, întrucât noi, cadrele didactice, impunem ce, cât și cum ar 
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trebui să gândească elevii, îngrădindu-le într-o anumită măsură orizonturile libertății de care 

dispun; în mod ironic, putem ajunge astfel să-i facem să urască educația pentru că ar putea-o 

percepe ca pe un factor intimidant, milităresc, în care o doamnă/domn învățător/profesor 

răsplătește ori sancționează munca și efortul fiecăruia.  

Și oricât încercăm să ne convingem pe sine că este o opinie nefundamentată și utopică, 

admit faptul că am auzit, personal, păreri în sensul că „am urât școala din cauza profesorului”. 

În atare situație, când încercăm să subordonăm educația competențelor noastre didactice, 

riscăm să pierdem din vedere că de fapt ea este cea care primează; noi, cadrele didactice suntem 

doar executanți activi, iar când dorim să ne substituim în rolul educației, riscăm să provocăm 

o mică revoltă în persoanele cărora ne adresăm – a elevilor, și să încerce să înlăture supremația 

noastră: fie blamându-ne, fie fugind de educație, confuzi că ar fugi doar de noi. Noi nu 

reprezentăm educația, noi o înfăptuim. 

Un alt lucru de care ținem cont mai puțin în activitatea didactică și care este foarte strâns 

legat de relația noastră cu elevii este cea a sincronizării, a timing-ului. Deși este foarte riscant 

liberul arbitru, în comparație cu analiza și judecata pe baza unor împrejurări perceptibile, ca și 

cadre didactice mai facem greșeala să judecăm prestația elevilor noștri la momentul ales de noi. 

Omitem să ne gândim că poate acel om, cu personalitate și sentimente, având meseria de elev 

în fața noastră, nu are aptitudinea de a se disocia de problemele cu care se poate confrunta și 

care pentru el sunt o piedică în a realiza ceea ce i s-a solicitat. Aici îmi vine în minte explicația 

unui reputat profesor universitar, Constantin Necula și care, în una din conferințele domniei 

sale li s-a adresat cadrelor didactice spunându-le astfel: „unui copil îi moare, seara, câinele din 

curte. Cum reacționați dimineața la școală? Copilului ăluia i-a murit câinele care era 

prietenul lui de 10 ani. Chiar credeți că moartea unui câine nu contează pentru un copil? Aveți 

senzația că o fetiță, la primul ciclu, în clasă, are aceeași forță ca o femeie care n-a dormit 

toată noaptea ca să știe cum să-și spânzure elevii a doua zi? De aia e școală, pentru că e 

instituție și e imperfectă”. Din punctul meu de vedere ultima propoziție este o afirmație corectă 

pe care am încercat, prin mijloace proprii și simpliste, să o expun și eu: școala este, sau ar trebui 

să fie, instituția principală care îi unește pe oameni cu educația, liantul de bază care șlefuiește 

persoane pentru a-i transforma în OAMENI.  

Dar nu este sinonimă perfectă cu educația, întrucât educația presupune mult mai mult 

decât învățarea unor materii și acumularea de informații, sine qua non nu ne putem descurca în 

zilele noastre în care trăim, fiind bombardați de informație. Însă așa cum am menționat în 

introducere, nu toată această informație ne este utilă; aici trebuie să intervină educația, prin 

intermediul nostru, al profesorilor și al învățătorilor, pentru a-i învăța pe elevi să discearnă și 

pentru a-i sprijini să aleagă între ceea ce i-ar ajuta să crească și ceea ce îi trag în jos sau îi țin 

pe loc. 

În epoca modernă, mai ales la începutul acestui secol, rolul cadrului didactic a căpătat 

noi valențe, aceea de a suplini nevoia umană din copil de a se exterioriza și de a-i fi înțelese 

sentimentele, în condițiile în care este înconjurat mai mult de tehnologie robotizată, rece, decât 

de oameni și cărora nu are posibilitatea de a-și spune păsurile. Ori dacă noi, la rândul nostru, 

ne comportăm robotizat, copilul elev riscă să rămână singur, să se izoleze, să se transforme în 

asocial.  
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Firește că pentru aceste chestiuni lucrează persoane abilitate și specializate, precum 

psihologii, însă acestea nu-i scutesc pe învățători și profesori de a „fura” meserie de la 

categoriile socio-profesionale enunțate anterior. O persoană are tendința să se descarce 

emoțional mai lesne și mai profund unei persoane în care are încredere și pe care o cunoaște 

mai bine; iar ca timp petrecut împreună, cel în compania învățătorului sau profesorului este 

superior celui petrecut în cabinetul unui psiholog; îndrăznesc să afirm aceste lucruri cu rezerva 

de a nu discredita activitatea respectată și apreciată a psihologilor, ci de a convinge că și în 

activitatea de cadru didactic trebuie să se regăsească aptitudini de psiholog dacă are pretenția 

personală de a fi considerat un bun profesionist; acest lucru este util, din punctul meu de vedere 

și pentru a nu încărca psihologii. Cred că aceștia trebuie să rezolve problemele care îi depășesc 

pe profesori și învățători, având experiență și specializare potrivită pentru situații mai deosebite 

decât cele comune. 

Deși în persuasiunea mea am accentuat partea mai puțin resimțită de elevi din partea 

cadrelor didactice, nu trebuie omisă și analiza asupra pregătirii profesionale a acestora în ideea 

de a-i atrage pe copii către școală, către cunoaștere, pornind de la ideea de bază că prin educație 

nimeni nu a avut de suferit, chiar dimpotrivă. 

De aceea consider că profesorii buni trebuie să fie mai buni, mai înțelegători, mai 

inteligenți, mai capabili decât majoritatea oamenilor. Profesorii trebuie să fie totdeauna 

virtuoși, întrucât, după familie, reprezintă un exemplu pentru copii. Cred în buna credință a 

cadrelor didactice și cred că jurământul nostru, asemenea celui depus de tinerii medici, cadre 

militare sau înalți funcționari publici, ar trebui să fie acela de a reprezenta un exemplu bun și 

demn de a fi urmat de către elevii noștri, întrucât doar astfel ne-am atins menirea pentru care 

luptăm și încercăm să ținem ștafeta ridicată. 

Vreau să fiu OM, un altfel de părinte și prieten al elevilor înainte de a fi învățător. 
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Copiii dunăreni 

Prof. înv. primar Zamfir Georgica 

 Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Călărași 

 

Pasionați de mediu și de protejarea acestuia, împreună cu copiii Școlii gimnaziale 

„Mihai Viteazul”, Călărași, clasa noastră  a intrat în marea echipă a iubitorilor de natură – 

Patrula Eco. 

Am participat la toate acțiunile patrulei, dovadă stând imaginile și entuziasmul trăit de 

elevi. 

1. ZILELE NAȚIONALE DE PLANTARE 

 

2. ZIUA VOLUNTARIATULUI- 5 DECEMBRIE 2014 

Chestionar privind gestionarea deșeurilor reciclabile la nivel local 

  

3. ZIUA PAMÂNTULUI, Patrula „COPIII DUNĂRENI, Școala gimnazială „Mihai 

Viteazul”, Călărași 
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Copiii patrulei vor să facă tot ceea ce le stă în putere pentru salvarea peștilor brațului 

Borcea. Datorită poluării, malurile apei sunt „murdărite”, apa își pierde din oxigen, iar peștii 

riscă să dispară. Chiar și vegetația de pe maluri, parcă își pierde din culoare și bogăție. Se vor 

desfășura acțiuni de ecologizare a malurilor Borcei de către toți membrii Patrulei „COPIII 

DUNĂRENI”. 

4. Top 10 fapte bune și fapte rele depistate de elevi 

Top zece aspecte pozitive ale orașului Călărași 

1. Abundența elementelor naturale (lunca) 

2. Oameni primitori și afectuoși 

3. Inexistența surselor majore de poluare 

4. Numeroase facilități comerciale 

5. Apropierea de Bulgaria, dar și de București și Constanța 

6. Acces la plajă 

7. Multe școli și licee 

8. Deplasarea facilă în oraș 

9. O istorie bogată 

10. Păstrarea tradițiilor și obiceiurilor strămoșești 

Top zece aspecte negative ale orașului Călărași 

1. Insuficiența spațiilor de joacă pentru copii 

2. Lipsa spațiilor recreative în școli 

3. Violența stradală 

4. Canalizare defectuoasă 

5. Nerespectarea regulilor de circulație 

6. Nevalorificarea deșeurilor 

7. Insuficiența activităților culturale 

8. Discriminare rasială 

9. Poluare cu reziduuri menajere 

10. Rata ridicată a șomajului 
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ÎNSEMNELE PATRULEI 

 

Urmare a entuziasmului susținut de către elevi, Școala gimnazială „Mihai Viteazul”, 

Călărași a obținut Mențiune speciala la nivel național. 

UN  ÎNDEMN  DIN  PARTEA  ELEVILOR  PATRULEI „COPIII DUNĂRENI” 

PENTRU  TOȚI  LOCUITORII  MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI: 

RESPECTAȚI  LOCUL  ÎN  CARE  TRĂIȚI PENTRU A AVEA O VIAȚĂ 

SĂNĂTOASĂ ȘI DEMNĂ! 

 

 

Agresivitatea în mediul școlar - Jocurile video                                             

                                             Prof.înv. primar Podoleanu Valerica, 

                                                                    Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” Bacău 

                         

         Agresivitatea este întălnită pretutindeni - în mediul familial, pe stradă, în parc sau la 

şcoală. Asistăm neputincioşi la o multitudine de scenarii agresive, fără să putem schimba ceva. 

           Şi violenţa este întâlnită pretutindeni - dacă deschidem  ziarul , putem citi despre 

războaie în diferite părţi ale lumii, dacă deschidem televizorul vedem oameni ridicând vocea 

sau trăgând unii în alţii.             

            Eu am copilărit la ţară. Am descoperit pas cu pas tainele naturii. Am fost un copil fericit 

pentru că mă puteam urca într-un copac. Seara, timp de 30 min mă uitam la singurul desen 

animat Mihaela, care nu prezenta scene de violenţă. 

           Copiii epocii în care trăim petrec în faţa televizorului multe ore, nefiind controlaţi la ce 

emisiuni se uită. . Dacă observăm copii jucându-se, vedem că ei joacă jocuri precum ,, Împuşcă-

l pe cel rău”. Chiar şi desenele animate şi filmele pentru copii  prezintă scene de violenţă. 

Planeta gândacilor, Terminator, Godzila, Diavolul doi, Rainbow sunt câteva filme care îşi pun 

amprenta asupra comportamentului copilului, pentru că acesta  îşi ia modele din aşa numitele 

jungle contemporane-televizorul şi calculatorul. 

           Manifestările de violenţă întâlnite în rândul copiilor şi adolescenţilor sunt efectul dopării 

cu filme sângeroase, cu jocuri virtuale foarte crude, monstruoase, care-l deprind pe copil să se 

identifice cu personajele întâlnite. Ei trăiesc în două realităţi pe care le confundă.  Lumea 

virtuală nu trebuie să înlocuiască lumea reală. 
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            Mediatizarea cât mai intensă a violenţei în presă, la televizor, radio sau pe Internet, are 

ca efect creşterea violenţei şi agresivităţii tinerilor. 

Violenţa este acceptată ca o cale de a rezolva conflictele. Acest lucru produce 

numeroase probleme, deoarece copiii învaţă din mediul în care trăiesc. Cu cât mediul cultivă 

mai mult violenţa, cu atât copiii se vor obişnui mai mult cu ea, văzând-o ca o metodă  practică  

de rezolvare a conflictelor. 

Societatea asigură individului modele de gândire ( mentalităţi ) şi de comportament, 

relaţii interpersonale şi mijloace de trai, toate acestea reunite  într-un sistem foarte bine 

organizat prin care individul devine dependent de cadrul social.  

Individul poartă pecetea modelelor socio-culturale cărora el le aparţine. Prin aceste 

modele oferite de societate, mai mult sau mai puţin interiorizate de individ, el se adaptează 

cerinţelor societăţii. Dar,în egală măsură şi omul – prin acţiunile, deciziile şi conduitele sale – 

poate influenţa societatea.  

 Modelele socio-culturale oferite de societate sunt foarte importante mai ales pentru 

copiii a căror personalitate este în formare. Familia  reprezintă primul mediu social de contact 

al copilului şi, totodată, primul model de cultură şi educaţie.  Astăzi a crescut foarte mult 

numărul familiilor dezorganizate, al copiilor străzii. Modelele sociale, culturale şi morale 

pozitive au dispărut, fiind înlocuite cu cele negative.  

 Prin urmare, în viaţa socială există o creştere a agresivităţii. Aceasta– fie că este vorba 

de acţiuni colective sau individuale – preocupă în cel mai înalt grad contemporaneitatea.  

 Studiile de sociopsihobiologie cu caracter social-global estimează că secolul în care 

trăim este saturat în frustrări şi agresivitate, cauza fiind înmulţirea  surselor cu potenţial 

generator, sensibilizator declanşator al unor trăiri disconfortante pentru individ şi comunitate, 

iar mecanismele de adaptare solicită consumuri uriaşe de energie.  Accelerarea  schimbărilor 

din mediul natural, dar, mai ales, social la toate nivelurile vieţii, au ca urmare decompensări 

emoţionale frecvente.   

 Fiecare secol generează fricile sale. Astfel, OSCAR MOORE scria despre bolile 

contemporaneităţii, despre frustrările pe care le generează şi, în consecinţă, despre 

comportamentele de adaptare.  

 Schimbările  cu care ne confruntăm , au condus la schimbarea tiparelor de muncă şi de 

comportament.  Indiferent de vârstă, omenirea se confruntă cu tot mai mult surse producătoare 

de frustrări,care au ca efect modificarea echilibrelor socio-adaptative. 

 Modificările de mari proporţii a echilibrelor de la toate nivelurile vieţii şi organizării 

sociale sunt caracteristice şi Romăniei, după 1990. Diminuarea optimismului şi a speranţei, 

neputinţa, dezorganizarea,  datorită schimbărilor sociale mari ( şomaj, greve, schimbarea 

tiparelor de viaţă, etc. ) operează semnificativ în cadru sistemelor de personalitate.  

 Cercetând fenomenele în zona mai specială a delincvenţei juvenile, putem dobândi 

răspunsuri deosebit de semnificative. Agresivitatea, sub miile ei faţete, este pretutindeni în 

raporturile delincventului cu lumea, ilustrând, în fond, indiferenţa sa afectivă în raport cu 

celălalt individ ca fiinţă omenească.  
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  De ce raportul şcolaritate mică – agresivitate ?  Deoarece şcolaritatea mică reprezintă 

o perioadă de modelare şi formare a personalităţii adulte. 

 Comportamentul copiilor, stilul lor de a reacţiona, de a se bucura sau întrista, de a se 

înfricoşa sau nu, de a spera sau nu, toate acestea sunt, în primul rând, un reflex al modurilor de 

comportare şi gândire întâlnit în familie.  

 De asemenea, sentimentul securizării psiho-afective cu efecte nebănuite la nivelul 

formării personalităţii lor este alimentat de familie, oricât de precară ar fi această. Apoi, 

imaginea de sine este un reflex al imaginii pe care şi-o formează în grupurile comunitare. 

  Zestrea pe care familia trebuie să o transmită copilului o reprezintă vocea, mângâierile 

şi cântecele mamei. Acestea îi vor da putere copilului în clipele grele de viaţă. Cântecele de 

leagăn conţin o întreagă concepţie despre lumea înconjurătoare, pentru că transmit copilului 

informaţii despre lumea în care vor trăi. Formarea unui copil solicită renunţări şi eforturi din 

partea membrilor familiei, dar o altă alternativă nu există. În lumea în care trăim, familia trebuie 

să fie o oază de iubire şi un scut faţă de agresiunea lumii în care trăim. 

 Modelul familiei se schimbă, ceea ce duce la schimbarea modelelor de identificare ale 

copilului, la schimbarea comportamentelor sale concrete şi a stilului său de a relaţiona cu cei 

din jur. În prezent ,timpul petrecut de părinţi cu copilul este tot mai limitat, făcând ca acesta 

din urmă să devină tot mai singur şi să caute surse de comunicare afectivă în afara mediului 

familial.  

       Jocurile pe calculator atrag  mulţi copii din întreaga lume şi au cu siguranţă un impact, 

indiferent de natura acestuia. Subiectul în ceea ce priveşte influenţa efectelor pe care jocurile 

video le au asupra copiilor  este încă foarte controversat. Cei mai mulţi specialişti sunt de părere 

că aceste jocuri au o influenţă negativă asupra psihicului. Studiile au corelat agresivitatea 

juvenilă cu jocurile violente preferate de copii, cauza fiind faptul că majoritatea părinţilor nu 

ştiu şi nu limitează numărul de ore pe care copiii lor le petrec în lumea virtuală. Aceştia pot 

prezenta următoarele comportamente: agresivitate crescută, randament şcolar redus, certuri 

frecvente cu profesorii, altercaţii violente cu colegii.  

 Unii specialişti afirmă că jocurile pe calculator au şi părţi pozitive şi că unele aspecte 

negative sunt exagerate. Studiile lor au demonstrat că acestea au ca efecte benefice creşterea  

nivelului de cunoştinţe din domeniul informaticii şi a dexterităţii manuale a copiilor. Corelarea 

agresivităţii cu jocul pe calculator nu demonstrează neapărat că există o relaţie cauză-efect între 

ele.Poate însemna doar că acei copiii predispuşi spre comportament agresiv sunt atraşi de 

jocurile violente. 

Copiii se luptă din plăcerea de a se întrece. Când sunt  mici se împing, se trântesc, se 

lovesc, se trag de hăinuţe, îşi smulg jucăria din mână. Când sunt mai mari, încep să folosească 

diferite arme de jucărie, mai ales băieţii. În jocul lor, copiii se luptă, se omoară, se căsătoresc, 

pleacă pe alte planete, înţeleg graiul animalelor. Timpul este reversibil şi toate acţiunile pot fi 

"reparate", jocul poate fi mereu luat de la început sau schimbat după bunul plac, toate dorinţele 

pot fi satisfăcute spre deosebire de viaţa reală. Rolul adulţilor este de a-i avertiza că jocul se 

deosebeşte de viaţa reală şi că nu trebuie să se lovească sau rănească, ci doar să se joace "de-a 

lupta". Aceasta este înţelegerea de intrare în orice joc. 
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 Mai târziu aceste lupte iau adesea forma unor competiţii sportive (arte marţiale, tir, box, 

judo, lupte, vânătoare, etc.)    dar o parte se păstrează liberă în disponibilitatea de a ne lupta. 

Dacă ne uităm la jocurile video şi la filmele cu lupte, atacuri, războaie,  vedem acelaşi lucru ca 

în jocuri – posibilitatea de a face ceea ce în realitate nu putem.  

În situaţiile în care un joc "produce" o creştere a agresivităţii în viaţa reală, se poate 

vorbi de sfidarea graniţei între joc şi realitate, pentru că persoana în cauză nu poate ieşi din 

starea caracterizată printr-o puternică nervozitate, frustrare şi dorinţa de a se identifica cu cei 

din joc, pentru a deveni puternic, curajos ,neînfricat ca şi ei.  

Mulţi oameni de ştiinţă consideră că jocul pe computer este una dintre metodele 

educative cele mai penetrante şi complexe, care stimulează aspecte diferite ale gândirii 

raţionale şi intuitive, imaginaţia şi viteza de reacţie. Studiile efectuate asupra copiilor atraşi de 

jocurile violente pe computer au evidenţiat faptul că 80% din copiii pasionaţi de asemenea 

jocuri  îşi descarcă potenţialul agresiv în joc, ceea ce are ca rezultat diminuarea tendinţelor de 

manifestare agresivă în societate . Aceasta a surprins plăcut lumea ştiinţifică. Surprinzător este 

faptul că un studiu mai complex a scos în evidenţă că, de fapt, copilul devine mult mai agresiv, 

însă nu-şi manifestă această agresivitate în societate pentru că este mult mai simplu şi mai 

plăcut să o facă în joc.  

Aspectul îngrijorător este că agresivitatea se poate manifesta foarte violent în viaţa reală 

în cazul privării de posibilitatea descărcării în jocul pe calculator.  Reacţia de tip sevraj a 

dependentului de joc pe calculator, favorizează agresivitatea. Cercetările efectuate au arătat că  

sistarea bruscă a jocului violent pe calculator  determină comportamente diferite: 70% din fete 

şi 80% din băieţii cu vârste cuprinse între 5 şi 9 ani devin de două ori mai violenţi cu colegii,la 

cei cu vârste între 10 şi 13 ani, fenomenul este mai redus, însă la vârstele pubertăţii şi 

adolescenţei, poate duce la o creştere bruscă a comportamentului agresiv.  

Scopul unor asemenea jocuri violente este obţinerea de puncte sau câştigarea 

competiţiei cu alţi indivizi sau cu calculatorul. Identificarea cu personajele cu un comportament  

violent din joc face ca în creierul copilului să se formeze o legătură între violenţă şi plăcere, o 

punte formată din circuite nervoase temporare, dar foarte persistente. Astfel, copilul va simţi 

plăcere ori de câte ori va avea ocazia să se descarce violent atât în joc, cât şi în societate. 

Astfel de jocuri îl deprind pe copil de mic să se identifice cu personaje negative. În 

creierul său se creează impresia că toate sunt posibile şi reale. El trăieşte în două realităţi pe 

care ajunge să le confunde. Apare o dedublare, datorită dependenţei de calculator. 

Profesorul Levada, cercetător la Institutului de psihologie şi neurologie din Rusia 

spune  : “Dacă copilul priveşte şi joacă astfel de jocuri, creierul lui nu se mai dezvoltă, nu se 

diferenţiază pe regiuni ci rămâne un creier primitiv, un organism subdezvoltat. Când citeşte 

copilul gândeşte, procesele cerebrale sunt mult mai complexe, creierul se diferenţiază pe 

regiuni şi se dezvoltă. În secolul nostru s-a produs o gravă eroare, s-a crezut că tehnica e 

hotărâtoare, că tehnologia înseamnă dezvoltare, dar nu e aşa. Dimpotrivă, constatăm că oamenii 

sălbatici, arborigenii din Australia, au un creier dezvoltat echilibrat,care se dezvoltă prin 

poveşti, pictură, prin relaţia cu natura deosebit de bogată şi de frumoasă. Informaţia tehnologică 

atât de sus cotată de noi nu este aceea care dezvoltă copilul. Copilul trebuie să crească printre 

oameni.”  
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Nu bătăile virtuale modelează copilul, ci adevărata luptă sportivă. Un băiat trebuie să 

ştie să se lupte ca să se apere pe sine sau pe cei mai slabi, iar mai târziu să-şi apere patria.  

S-ar putea gândi jocuri care să te înveţe valori, moralitate, cultură, folosirea raţiunii, 

dărnicia, blândeţea,dragostea.  Dar jocurile cele mai populare dezvoltă o atitudine pozitivă faţă 

de lumea demonică, pentru că ne introduc într-o lume cu legi nemiloase în care învinge cel mai 

mai viclean, mai necruţător, o lume în care se dezlănţuie pornirile negative din om. Se cultivă 

astfel patimile: setea de putere, mândria, violenţa, ura faţă de semeni, lăcomia, furia etc. În 

lumea virtuală în care jocul te introduce trebuie să te conformezi unor legi stabilite de 

programator, pentru că eşti pus în situaţia de a lua hotărâri prestabilite de acesta, cultivându-se 

astfel stereotipuri şi deprinderi comportamentale. 

        Agresivitatea este o problemă de o importanţă socială deosebită, întrucât ea stă la baza 

comportamentelor violente de tipul crimelor, acţiunilor teroriste, etc., toate acestea putând fi 

prevenite prin intervenţii terapeutice realizate încă de timpuriu, încă din momentul sesizării 

primelor manifestări agresive. 
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Idei didactice cu priză la educabili 

Educ. Lucica Nechifor 

Grădiniţa P.P. ,,Ion Creangă” Moineşti 

 

,,Un copil poate oricând să înveţe un adult trei lucruri: cum să fie mulţumit fără motiv, 

cum să nu stea locului niciodată şi cum să ceară cu insistenţă ceea ce îşi doreşte.”  ( Paulo 

Coelho) 

 

Motivatia este un proces esenţial în procesul de învăţare. Ea este de două feluri: 

intrinsecă  (vine din interior, de exemplu: satisfacţia de a face singur un lucru, placerea de a 

realiza o activitate) şi extrinsecă (exista un obiect sau o persoană în exterior care te ajută să 

continui o sarcină, care te determină să o duci până la final, exemplul de mai sus). Pentru 

preşcolari, sentimentul că au reuşit să realizeze o acţiune singuri ii poate motiva să realizeze 

altele şi, implicit, să înveţe lucruri noi (să scrie o literă, să recunoască forme geometrice etc.). 
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Care sunt condiţiile de a trezi interesul pentru învăţare la preşcolari? 

Copiii au o curiozitate înnăscută. Le place să exploreze şi să descopere. Acestea sunt 

cele doua elemente cheie în procesul lor de învăţare. Dacă explorarea pe care o fac le aduce 

sentimente de bucurie, dacă curiozitatea lor este satisfacută, dorinţa de a retrăi aceleaşi 

sentimente ii vor determina să îşi continue explorarea şi să-şi dorească să descopere în 

continuare lucruri noi. Iată cum putem trezi interesul preşcolarului pentru a cunoaşte lucruri 

noi. Învăţându-l prin joc. Cel mai interesant lucru pentru copii la aceasta varstă este să se joace. 

Aşadar, dacă vrem să le trezim interesul pentru cunoaştere, putem face acest lucru propunându-

le jocuri şi activităţi din care învaţă lucruri noi.  

JOCUL – este esenţa copilăriei. ,, Copilul râde: înțelepciunea și iubirea mea e jocul! 

Tânarul cântă: jocul și-nțelepciunea mea-i iubirea! Bătrânul tace: jocul și-nțelepciunea mea-i 

iubirea!”- preciza Lucian Blaga într-o lucrare a sa. 

,,Lumea minunată a copilăriei oferă la tot pasul surprize care mai de care mai 

interesante, copilăria fiind o lume aparte. Pentru adult ea este  o lume ciudată, fantastică, ireală. 

Pentru cei ce fac parte din ea este dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” Influenţele 

educative exercitate în grădiniţă asupra copilului pun bazele personalităţii acestuia. 

Jocul, ca şi activitate predominantă a preşcolarului stimulează curiozitatea contribuind 

la dezvoltarea proceselor cognitive. Prin joc, copilul este responsabilizat pentru a face unele 

treburi potrivite vârstei lui, respectă nişte reguli, parcurge etape cronologice pentru a finaliza 

sarcina de lucru, relaţionează cu partenerii de echipă pentru a îndeplini cerinţele, se încadrează 

în nişte limite, îşi asumă un rol cu toate implicaţiile  ce decurg din acesta.  

Jocul creează cadrul propice trăirii unor experienţe similare celora din viaţa reală, 

totodată oferă copiilor posibilitatea de a se face utili, determinându-i să participe activ la 

îndeplinirea sarcinilor date. Jocul este mişcare, explorare, comunicare, socializare, observaţie 

şi imitaţie, exerciţiu, disciplinare, învăţare şi, mai ales, plăcere. Esenţa jocului este reflectarea 

şi transformarea, pe plan imaginar, a realităţii înconjurătoare. Jocul nu este numai o simplă 

distracţie, ci, prin joc, copilul descoperă şi lumea şi viaţa într-un mod accesibil şi atractiv, o 

cercetează, o prelucrează şi o transformă în învăţare, în experienţă personală. De aceea, în 

timpul jocului, copilul desfăşoară o variată activitate de cunoaştere. 

  Diferitele tipuri de jocuri ce se pot realiza cu preşcolarii îi pun pe aceştia în situaţia de 

a rezolva sarcini de lucru, de a experimenta, de a cerceta şi aplica cunoştinţe accumulate 

anterior, de a îndeplini roluri, de a respecta reguli, de a dovedi  responsabilitate în ceea ce au 

de făcut. Jocul de rol responsabilizează copilul şi îl deprinde cu lucrul în echipă, creează cadrul 

propice manifestării priceperilor şi deprinderilor de muncă.  

  Joc de rol ,,Cofetarii” 

Vrăjiţi de arta modilării aluatului şi de savoarea specialităţilor ieşite din mâinile harnice 

ale brutarilor, la întoarcerea din vizita la fabrica de pâine am hotărât ca a doua zi să procurăm 

cu sprijinul părinţilor ingredientele necesare pentru a prepara un produs de cofetărie. Zis şi 

făcut. Echipaţi corespunzător ne-am deplasat la compartimentul bucătărie şi am început munca. 

Mai întâi am făcut cunoştinţă cu reţeta produsului ce urma a fi realizat, apoi am pregătit 



 
 

 

 

73 

 
 

 

Nr. 13- februarie 2017 

ingredientele, măsurând cantităţile. Am ascultat cu atenţie explicaţiile date după care am 

respectat pas cu pas etapele de lucru.  

La activitatea noastră au participat părinţi şi  cadre din personalul bucătăriei, cărora le-

a revenit sarcina de a coace produsele muncii noastre. Când totul a fost gata ne-am bucurat de 

rezultat, savurând cu plăcere delicioasele cornuleţe.  

             Etapele de lucru:                                                                                                                                                                       

Echiparea şi spălarea mâinilor,  citirea reţetei,  aşezarea ingredientelor în vasele de 

lucru, omogenizarea ingredientelor, frământarea aluatului, porţionarea şi distribuirea aluatului;  

modelarea cornuleţelor,  pregătirea tăvilor, aşezarea în 

tăvi şi coacerea, spălarea mâinilor şi a vaselor  folosite.  

O altă activitate de acest tip a avut ca scop 

prepararea unui produs de cofetărie pe baza unei reţete 

descrise în poezia ,,Micul cofetar”- creaţie personală. 

Copiii au7 memorat mai întâi poezia apoi au trcut la 

realizarea produsului.  

Redau în continuare textul poeziei ,,Micul cofetar” 

1. Iau cinci ouă de găină / Şi cinci linguri de făină,/ Bat albuşul binişor/ Şi torn zahărul 

uşor. 

2. Gălbenuşurile-apoi, / Le-amestec în ritm vioi / Cu arome parfumate / Şi le-aşez în tavă, 

toate  

3. Introduc tava-n cuptor/ Şi probez cu-n beţişor/ Ca să văd când este gata / Prăjitura 

minunată, 

4. Iar când musafiri sosesc, /E timpul să mă fălesc! /Le servesc zâmbind voios,/              

Preparatul delicios.                                                                              

Excursia tematică  este  forma de activitate 

care  stârneşte interesul şi  curiozitatea copiilor de a 

cunoaşte şi descoperi locuri şi lucruri noi.   Factor de 

bucurie şi bună dispoziţie, excursia oferă copiilor 

posibilitatea de socializare şi de cunoaştere a realităţii 

înconjurătoare. Vizita la Muzeul de Etnografie şi Artă 

,,D. Ghika” Comăneşti a prilejuit întâlnirea copiilor cu 

tradiţiile şi obiceiurile românilor reflectate în 

obiectele de artă populară, în obiectele de mobilier 

sau în colecţiile de arme şi  unelte folosite în 

vechime. Bucuria şi exuberanţa copiilor s-a 

manifestat pregnant la întoarcerea din excursie, 

când au început să povestească părinţilor despre 

ceea ce au descoperit în călătoria lor. 

Pentru a cultiva dorinţa de  învăţare a 

preşcolarilor este bine  să profităm de curiozitatea lor specifică. Ei pun numeroase întrebări 
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despre lumea înconjurătoare şi vor sa afle cele mai diverse lucruri. Pornind de la întrebările 

celui mic, putem sa le oferim mai multe informaţii interesante despre subiectele care îi 

interesează. Este mai uşor să pornim de la preocupările lor pentru a le trezi interesul pentru 

cunoaştere decât de la ce ne-am dori noi să cunoască. Pentru stimularea interesului lor  se 

recomandă utilizarea  mai multor modalităţi de a le prezenta informaţiile: filmuleţe, jocuri 

educative, imagini sau activităţi practice pe care le putem realiza împreună. Copilul trebuie 

ajutat să persevereze în activitate povestindu-i despre cum va fi produsul final sau ce va reuşi 

să facă după ce va termina de învăţat. De asemenea, este bine să apreciem eforturile copilului 

şi să îl lăudăm atunci când obţine rezultate bune. 

Activitatea de învăţare trebuie să devină o provocare pentru copil. Emoţiile trăite de 

copil sunt deosebit de importante fiindcă dorinţa de a retrăi starea de bine simţită, îl va motiva 

să repete o activitate şi să afle mai multe lucruri despre ceea ce învaţă. De aceea, este bine să 

avem o atitudine pozitivă faţă de copil în momentele în care îl invăţăm ceva, să fim dispuse să 

întrerupem o activitate dacă s-a plictisit şi, în general, să îl ajutăm să descopere că a învăţa 

lucruri noi este distractiv. 

“Spune-mi şi am să uit. Arată-mi şi s-ar putea 

să-mi amintesc. Implică-mă şi voi înţelege”- spunea 

(Confucius C 440, i.e.n.) Pornind de la cele 

exprimate în citatul de mai sus este necesar să ne  

amintim permanent de ce este important să îl 

implicăm activ pe copil atunci cand vrem să il 

învăţăm ceva. Dacă cel mic nu mai doreşte să 

realizeze o activitate fiindcă s-a plictisit, se poate lua 

o pauză urmând ca să se reia activitatea atunci când 

copilul se arată mai interesat de ea. Mediului 

înconjurător oferă copiilor posibilitatea de a învăţa, de a-şi dezvolta curiozitatea şi interesul 

pentru explorarea şi înţelegerea realităţii,  pentru descoperirea elementelor componente ale 

naturii, aceasta constituind pentru ei o carte veşnic deschisă ce îi îndeamnă să-i răsfoiască 

paginile. Activităţile din grădiniţă contribuie la formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul 

înconjurător, prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat si exersarea 

unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia.  

Modalităţi prin care se poate stimula dorinţa de învăţare a copilului: 

jocul matematic, jocul de mişcare, jocul sportiv, jocul de rol, jocul de construcţie, jocul 

cu măşti, jocul cu figurine, jocul cu păpuşi, excursia tematică, plimbarea în natură, explorarea 

mediului, jocul de simulare, jocul de orientare, jocul pe calculator, implicarea părinţilor în 

activitatea copiilor, etc. 

 Instrumente care  pot stimula dorinţa de învăţare a copilului: 

truse  pentru jocurile matematice, accesorii pentru jocurile de rol, softuri educaţionale, 

enciclopedii şi albume, materiale pentru jocurile sportive, jocuri de construcţie, filme didactice, 

truse pentru teatru de păpuşi, seturi de planşe, fotografii, figurine, et 

 În realizarea actului educaţional, trebuie să gândim strategii, să selectăm metode, 

tehnici, procedee adecvate.  Stimulăm dorinţa de  învăţare a copilului atunci când îi 
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permitem să  devină: partener, interlocutor, gânditor, prieten, organizator, ascultător, 

persoană care rezolvă probleme, evaluator. 

Au priză la educabili toate ideile  didactice care răspund trebuinţelor acestora. 

Trebuinţele stau la baza motivaţiei. Ceea ce îi caracterizează pe copii este curiozitatea 

manifestată ca un impuls foarte puternic. Copiii au tendinţa de a cunoaşte, de a explora 

ambianţa, spre a descoperi tainele mediului în care trăiesc. 

 

Trebuinţele devenite conştiente de obiectul lor sunt ceea ce numim dorinţe.  

,,Trebuinţele, dorinţele, intenţiile sunt puternic influenţate de mediu, de experienţa socială. Ele 

se diversifică şi se complică foarte mult, pe măsura dezvoltării sociale, apar trebuinţe noi: de 

exemplu, azi simţimn nevoia telefonului, televizorului, calculatorului, dorinţe nou create de 

progresul tehnic. Dată fiind această complexitate şi importanţă a motivaţiilor, în procesul 

instructiv, este nevoie de cunoaşterea profundă a copiilor, de practicarea unui învăţământ 

diferenţiat, adaptat nevoilor individuale de cunoaştere, adaptat specificului motivaţional 

individual.” 

 

Bibliografie: 

,,Curriculum Naţional pentru învăţământul preşcolar 3-5/7 ani’’ M.E.C.I. 

 ,,Metode interactive de grup’’ edit. Miniped, Bucureşti 2006; 

,,Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 3/6,7 ani” MECT, 2008 

 

GALERIE: 

  Joc de construcţie ,, Casa piticilor”                                        Joc matematic ,,Forme, culori” 

 

  

                                                Joc cu figurine ,,Animale domestice” 
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Joc didactic ,,Animale polare”                                                Joc de rol ,,Florăresele” 

   

                                                    Joc combinat – de construcţie şi 

                                                      de rol ,,Vaporul şi marinarii” 

 

 

 

 

 

 

 

Joc cu păpuşi ,,Teatru vesel”                       Joc cu măşti ,, Animale Domestice” 

 

 

 

 

 

                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plimbare ,,Observăm natura”                                            Joc de mişcare ,,Barza şi broaştele”                                            
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Proiectul „Explorez viața - Înțeleg mai bine lumea înconjurătoare cu 

ajutorul experimentului” 

 

Prof. înv. primar Petran Simona 

Școala Gimnazială „Octavian Goga” Satu Mare 

 
Abstract 

Această lucrare oferă detalii despre proiectul “Explorez viața-Înțeleg mai bine lumea 

înconjurătoare cu ajutorul experimentului”. Activitatea s-a desfășurat la clasa a IV-a,  având ca 

scop apropierea elevilor de lumea științei. Metoda de bază utilizată în proiect a fost 

experimentul,  copiii având posibilitatea de a se familiariza cu etapele unui experiment și de a  

le respecta în experimente amuzante și spectaculoase. Proiectul a constat și în înființarea unui 

wiki al clasei, un spațiu virtual în care elevii au scris, au postat imagini, afișe , filme 

demonstrative cu experimentele efectuate la școală și acasă.  

1. Introducere 

MOTTO: 

"N-are niciun rost sa încerc", zice Alice." Nu poți să crezi în ceva ce nu există". 

  "Aaaa, draga mea", răspunse Regina, "nu pot spune decât că nu ai suficientă experiență. 

Când eram de vârsta ta, exact asta făceam în fiecare zi, timp de jumătate de oră. Credeam în 

cel puțin șase lucruri imposibile în fiecare dimineață, înainte de micul dejun."  

                                                                           Lewis Caroll, „Alice în Țara Minunilor”  

Nu este suficient să spunem că suntem în secolul XXI. Școala noastră încă nu se află în 

secolul XXI, iar adevărata provocare este de a inventa școli pentru acest secol. Cum ar trebui 

să fie educația acestui secol? Flexibilă, creativă, provocatoare și complexă. Se adresează unei 

lumi într-o schimbare rapidă, cu noi probleme și cu posibilități fantastice. Responsabilitatea și 

capacitatea de adaptare,  comunicarea, curiozitatea intelectuală, gândirea critică , abilitățile 

media, capacitățile de colaborare, identificarea și soluționarea problemelor, auto-educația, 

responsabilitatea socială sunt competențele identificate de grupuri de cercetători din întreaga 

lume , preocupați de noua paradigmă a educației. 

Ca și Alice, mulți educatori sunt gata sa spună „e imposibil” atunci când li se propune 

o noua abordare a activității educaționale, dar , la fel ca regina, din ce în  ce mai mulți educatori 

cred în realizarea imposibilului. Așa mi s-a întâmplat și mie în timp ce participam la cursul 

„INTEL-TEACH- Instruirea în societatea cunoașterii” , în care ni se propunea o „Misiune 

imposibilă”.  

2. Proiectul „Explorez viața - Înțeleg mai bine lumea înconjurătoare cu ajutorul 

experimentului” 

Prin proiectul cu tema “Explorez viața-Înțeleg mai bine lumea înconjurătoare cu 

ajutorul experimentului”, aplicat la clasa a IV-a la disciplina Științe, mi-am propus să realizez 

învățarea etapelor unui experiment și desfășurarea acestuia respectând reguli date  în condiții 

de siguranță. 
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Este vorba de patru experimente prin care au 

studiat tensiunea de suprafață a apei și alte cinci activități 

în care au experimentat diverse amestecuri. Exersându-și 

abilitatea de a observa, de a compara, de a  înregistra și 

interpreta date, de a extrage concluzii prin intermediul 

unor experimente, elevii au abordat concepte primare 

apropiate chimiei, operând cu noțiuni ca “substanțe”, 

“amestecuri”, “particule”, “molecule”, “lichid hidrofil” , 

“lichid hidrofob” etc. S-au creat situații prin care au 

devenit “mici cercetători”  .   

Figura 1 . Tensiunea de suprafață a apei-experiment 

Întrebări deschise precum „De ce crezi că s-a întâmplat 

acest lucru?, „Care este explicația?”, „Ce credeți că se va 

întâmpla?” ne-au permis procese de gândire și analiză 

complexe, precum și emiterea unor opinii pertinente și 

sursprinzătoare din partea grupului de elevi. Putem spune 

că am renunțat în acest proiect aproape integral la tablă, 

hârtie și creion, pentru că ideile , descoperirile noastre au 

fost „publicate” pe wiki-ul și pe blog-ul clasei, 

www.explorezviata.wikispaces.com,respectiv 

www.explorezviata.blogspot.com.                                                                                                                                                                                                                 

Figura 2. Blogul clasei 

3. Despre utilizarea unui wiki în procesul de învățare prin metoda proiectului 

Școala secolului XXI se va transforma dintr-o clădire într-un „centru nervos” prin care 

dascălul și elevii săi vor fi conectați la bogăția de cunoștințe care există în lume. Profesorul 

acestui secol este cel care se transformă dintr-o persoană care deține informația și o prezintă 

elevilor într-o persoană care „orchestrează” procesul de învățare, de a-i ajuta pe elevi să 

transforme informațiile în cunoștințe, iar cunoștințele în înțelepciune. În trecut elevul a fost o 

persoană care a mers la școală, a petrecut un anumit timp la cursuri, a primit note și a absolvit. 

Astăzi dascălul trebuie să mențină interesul elevului pregătindu-l pentru viața reală, să-i insufle 

curiozitatea necesară învățării pe tot parcursul vieții, să fie flexibil 

în modul de a preda,  să-i ajute pe elevi să învețe și în afara școlii. 

Wiki-ul clasei este spațiul virtual în care grupul de elevi și dascălul 

se întâlnesc pentru a comunica, pentru a scrie despre tema abordată, 

pentru a face schimb de informații. Așa s-a întâmplat și cu wiki-ul 

clasei noastre. 

     Figura 3. Mesaj de „Bun-venit” pe wiki-ul  clasei 

Pagina de pornire a fost gândită cu scopul de a incita curiozitatea elevilor, de a-i „invita” 

în minunata lume a științei. Bara laterală trimite vizitatorul spre diverse pagini. Una dintre 

acestea este numită „PAGINILE GRUPEI”, o zonă în care fiecare elev al clasei a primit un 

spațiu  de lucru, un loc în care a răspuns la întrebări, a descris experimentele din clasă în afișe-

http://www.explorezviata.wikispaces.com/
http://www.explorezviata.blogspot.com/
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glog, a încărcat poze , filme cu experimente demonstrative, a scris informații culese din 

enciclopedii având libertatea de a-și personaliza pagina . 

O lecție aparte a fost cea despre realizarea unui afiș animat de tip-glog pe site-ul 

www.edu.glogster.com, unde toți elevii au cont . 

4. Activitatea elevilor 

Voi prezenta câteva pagini realizate de elevi. 

Alex Mihalca   a descris în pagina sa diverse experimente, curiozități, ideile sale fiind frumos 

organizate și finalizate cu o concluzie. Este un copil care pune o mulțime de întrebări la clasă, 

întrerupe uneori activitatea deoarece face conexiuni între cunoștințele noi și cele vechi. 

Figura 6. Pagina elevului Alex Mihalca           Figura 7. Pagina elevului Patrick Sipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina elevului Șipoș Patrick conține informații, un film cu un experiment realizat 

acasă, mai multe afișe animate cu titlul: „Etapele unui experiment”, „Tensiunea superficială a 

apei” sau ”Saliva de extraterestru”.  

5. Alte materiale de pe wiki 

Site-ul contține multe alte materiale utilizate țn proiectul nostru:  slide-show cu poze de la 

activități, jurnale de experiment, chestionare, tutorial pentru crearea de glog-uri, filme , 

webografie etc.  

6. Concluzie 

Cunoașterea nu înseamnă memorarea de 

fapte, de cifre, ci se bazează pe cercetare , pe 

aplicare, conectare la cunoștințele anterioare, pe 

talentele, interesele și preocupările elevilor. 

Aceștia pot lucra independent și interdependent, iar 

învățarea este diferențiată. Manualul este doar una 

dintre resurse. Evaluarea se transformă din una în 

care copilului i se  cere să redea fapte și procese 

memorate în una în care el demonstrează 

înțelegerea prin punerea în aplicare în contexte 

variate. Toate activitățile din proiect au fost prezentate în cadrul unei MINI-Conferințe 

desfășurate la Colegiul Național “Mihai Eminescu”, unde elevii au prezentat publicului blogul, 

http://www.edu.glogster.com/
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wiki-ul, experimentele făcute. A fost o experiență deosebită pentru mine și cred că și pentru 

elevii mei. Mi-a permis să fiu creativă, să învăț alături de ei, să cunosc aspecte ale personalității 

lor pe care nu aveam cum să le cunosc altfel.  

Vreau să-i mulțumesc doamnei prof. Doina Muntean, formator național în proiectul 

INTEL-TEACH, pentru provocarea oferită și susținerea în derularea proiectului. 
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Utilizarea experimentului la clasa I 

 
Prof. înv. primar Stana Mihaela,  

Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă” Urlaţi 

 

În vederea optimizării învăţării, în sensul accelerării ritmului de asimilare de către elevi 

a cunoştinţelor printr-un efort propriu se recomandă utilizarea unor metode şi procedee de 

investigare şi descoperire a adevărurilor. Aceste metode sporesc potenţialul intelectual al 

elevilor şi au caracter mobilizator, activizant. 

O astfel de metodă este experimentul, o metodă activă care are “mai multă forţă de 

convingere decât orice altă metodă şi, deci, posibilităţi sporite de înrâurire asupra formării 

concepţiei ştiinţifice despre natură la elevi” (I. Cerghit) 

Utilizarea experimentului în activitatea de predare-învăţare cunoaşte o serie de 

avantaje: elevii îşi formează o privire de asamblu asupra unei acţiuni, operaţii, proces sau 

fenomen; dezvoltă spiritul de observaţie, capacitatea de analiză şi sinteză, de generare, 

comparare, de descoperire, investigare; elevii îşi formează capacitatea de a scoate în evidenţă 

aspectele importante, caracteristice şi de a le consemna în caietele de notiţe.  

 Nu intenţionez să prezint teoretic avantajele utilizării experimentului, ci să aduc în prim 

plan câteva activităţi practice pe care le-am desfăşurat cu elevii clasei I. 

Astfel,  la unitatea de învăţare “În lumea plantelor” am utilizat următoarele experimente: 

 Pentru a evidenţia rolul rădăcinii : 

Materiale: plantă, foarfecă 

http://educate.intel.com/ro/AssessingProjects
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Cum procedaţi?  Smulgeţi planta din pământ şi tăiaţi rădăcina. Plantaţi din nou. Observaţi 

planta peste 2 zile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce observaţi? În absenţa rădăcinii, planta nu se mai poate hrăni şi se ofileşte. 

Concluzii: Rădăcina fixează planta în pământ şi absoarbe hrana 

 Pentru a evidenţia rolul tulpinii : 

Materiale: floare, pahar cu apă, cerneală 

Cum procedaţi? Puneţi câteva picturi de cerneală în pahar. Puneţi floarea în pahar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce observaţi? Apa colorată a urcat prin tulpină şi a colorat petalele. 

Concluzii: tulpina susţine frunzele, florile şi fructele. Prin tulpină, apa şi hrana circulă de la 

rădăcină spre frunze, flori şi fructe. 

 Pentru a evidenţia rolul frunzei în transpiraţia plantei : 

Materiale: frunze, o pungă de plastic 

Cum procedaţi? Aşezaţi în faţa clasei un ghiveci cu floare. Acoperiţi floarea cu o pungă 

transparentă. 

Ce observaţi? De ce credeţi că s-a aburit punga ? De unde este apa care s-a condensat ? 

Concluzii : Punga s-a aburit pentru  că s-a produs condensarea apei. Apa provine din transpiraţia 

frunzelor. 

 Pentru a evidenţia rolul frunzei în respiraţia plantei : 

Materiale: frunze, un pahar cu apă 

Cum procedaţi? Introduceţi frunza în paharul cu apă. 
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Ce observaţi? Apar bule de apă în jurul frunzei, deci planta respiră. 

 De ce au nevoie plantele? 

Materiale: boabe de grâu/fasole/porumb; vată, pahare de unică folosinţă 

Cum procedaţi? Plantaţi seminţele în paharele cu vată. Aşezaţi un pahar la lumină şi udaţi-l, 

iar altul la întuneric. Desenează plantele după o săptămână/două săptămâni/ trei săptămâni.  

                          
Concluzii: Pentru a se dezvolta plantele au nevoie de apă şi lumină. 

La unitatea de învăţare “Ne mişcăm, ne plimbăm, călătorim” (Forme şi transfer  de 

energie) am desfăşurat următoarele experimente simple: 

 Ce este energia?  

I. Materiale: un balon umflat, un pulover/fular de lână 

Cum procedaţi?  Frecaţi energic o parte a balonului de pulover/fular. Apropiaţi balonul cu 

partea respectivă de un perete şi observaţi ce se întâmplă.                

II. Materiale: un pieptene de plastic; bucăţele mici de hârtie sau confetti 

Cum procedaţi? Aşezaţi bucăţelele de hârtie pe o suprafaţă de plastic sau lemn. Treceţi de mai 

multe ori (aproximativ două minute) pieptenele prin părul uscat. Apropiaţi pieptenele de 

bucăţelele de hârtie şi observaţi ce se întâmplă. 
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 Căldura 

Materiale: cană cu apă fierbinte,  linguriţă din inox 

Cum procedaţi?  Copiii primesc o cană cu apă fierbinte. Ei introduc   linguriţele  în cană timp 

de 1 minut, apoi le scot şi le ating cu mâna. 

Concluzii: căldura este o formă a schimbului de energie. Ea se transmite de la corpul cald la 

corpul rece.       

La capitolul “Transformări ale apei” se pot realiza următoarele experimente: 

 Condensarea 

Materiale: O cană cu apă fierbinte ,o oglindă/geam 

Cum procedaţi? Se pune apa fierbinte în cană; se aşază oglinda deasupra cănii. 

Ce observaţi? Pe oglindă apar picături fine de apă. 

Concluzii: în urma fierberii apa se evaporă (vaporizează). Când întâlnesc suprafaţa rece a 

oglinzii,  vaporii condensează. Trecerea apei din stare gazoasă în stare lichidă se numeşte 

condensare. 

 Topirea 

Materiale: un cub de gheaţă 

Cum procedaţi: Ţineţi câteva minute în mână bucata de gheaţă . Ce observaţi? 

Concluzii: Gheaţa s-a topit. Trecerea apei din stare solidă în stare lichidă se numeşte topire. 

 Un alt aspect important în efectuarea unui experiment este fişa de experiment. Prezint 

mai jos o astfel de fişă care poate fi modificată în funcţie de necesităţi. 

FIŞĂ DE EXPERIMENT 

Data  Cu cine am lucrat 

 

Materiale 

 

Observaţii 

 

 

În concluzie,  experimentele reprezintă o metodă de predare-învăţare cu bogate valenţe 

formative. Întrucât elevii descoperă cunoştinţe noi, ele contribuie la formarea şi dezvoltarea 

unor priceperi şi deprinderi informative, intelectuale şi psihomotorii. 

De asemenea, contribuie la realizarea unui învăţământ activ şi creator. Au un caracter 

interactiv, constituie o modalitate activă de lucru, integrând  şi elevii cu probleme de adaptare. 

 

Bibliografie  

Cerghit, I., Metode de învăţământ. EDP, Bucureşti, 1980 
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Iarna- anotimpul copilăriei -  Proiect eTwinning 

Prof. Daniela Orășanu, Școala Gimnazială Nr.7 Botoșani 

Prof. Romică Orășanu, Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” Botoșani 

 

 Programul eTwinning are ca scop principal facilitarea comunicării și 

colaborarea între şcoli din ţările membre ale Uniunii Europene, implicând cadrele didactice şi 

elevii în activităţi noi de învăţare: crearea de diverse produse educaţionale care necesită 

utilizarea noilor tehnologii şi în elaborarea cărora colaborează cu echipe din alte ţări. Pe termen 

lung, se urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor de utilizare a noilor tehnologii (atât în cazul 

cadrelor didactice cât şi în cazul elevilor), îmbunătăţirea comunicării în limbi străine 

(competenţă de bază în Uniunea Europeană – comunicarea în cel puţin două limbi străine), 

cunoaşterea şi dialogul intercultural. Un alt avantaj îl reprezintă faptul că aceste activități aduc 

recunoaștere oficială   și o mai mare vizibilitate a activităţii participanţilor la nivel naţional şi 

european, cât și premii anuale şi certificate naţionale şi europene de calitate pentru cele mai 

bune proiecte. 

Programul eTwinning a fost lansat la 14 ianuarie 2005, ca parte a Programului de 

învăţare permanentă al Comisiei Europene şi se adresează tuturor şcolilor din învăţământul 

preuniversitar. 

Este parte a programului Comenius al Comisiei Europene pentru Cultură şi Educaţie, 

oferă posibilitatea de a desfăşura proiecte on-line cu şcoli partenere din Europa şi necesită 

înscrierea pe portalul www.etwinning.net 

Platforma etwinning.net oferă: 

– instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul de învăţare; 

– apropierea de celelalte ţări participante şi mai buna cunoaştere a acestora; 

– implicarea în activităţi curriculare comune; 

– participarea profesorilor la o reţea europeană şi oportunităţi pentru dezvoltare profesională, 

prin colaborarea în proiecte internaţionale şi prin participarea la seminarii internaţionale de 

formare/ schimburi de experienţă; 

– un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi pentru profesori; 

– recunoaşterea oficială şi o mai mare vizibilitate a activităţii participanţilor la nivel naţional şi 

european; 

– premii anuale şi certificate naţionale şi europene de calitate pentru cele mai bune proiecte. 

Platorma  eTwinning a găzduit în luna ianuarie 2016  un proiect îndrăzneț  în care am 

putut  vedea cum își desfășoară activitatea și alte clase din diverse regiuni ale României, 

respectiv  Republica  Moldova. În același timp, le-am  împărtășit din activitățile clasei noastre. 

Acest proiect a fost  organizat de două prietene, una din România, iar cealaltă din Republica 

Moldova.  

http://www.etwinning.net/
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Proiectul s-a derulat pe durata a şase săptămâni. La început partenerii s-au  prezentat, 

conform planului realizat împreună. 

Am  adus spiritul Crăciunului prin împodobirea sălii  de clasă cu tradiționalul brad. 

Prin acest proiect ne-am dorit să aducem la viață obiceiurile tradiționale de Crăciun și 

colindele vechi să răsune prin vocile pure și cristaline de copil. Am desfășurat activități prin 

care am realizat diferite felicitări de Crăciun, prin mai multe moduri (tehnica quiling , tehnica 

șervețelului, desene cu creioane colorate).Activitatea s-a desfășurat și în aer liber realizând 

oameni de zăpadă, dar și concursuri variate . 

Proiectul a  fost integrat în toate ariile curriculare,deoarece tema este foarte accesibilă 

și permite abordarea la toate materiile. La Limba și literatura română am integrat acest proiect 

la Unitatea de învățare – Iarna., La matematică, în diferite probleme  și jocuri, Ed. muzicală- 

cântece de iarnă, colinde, teatru muzical, Ed. fizică- dans tematic, Ed. Civică- tradiții și 

obiceiuri,din zona Botoșaniului, Științe- aspect ale anotimpului iarna , în diferite zone, 

disciplină  opțională- colinde  în lb. engleză și franceză. La orele de abilități practice am 

confecționat  brăduți din materiale reciclabile, podoabe pentru Pomul de Crăciun, felicitări 

pentru părinți și bunici, colaje din materiale textile.  La orele de Ed.plastică am realizat desene 

pe această tematică , postere, expoziție cu lucrările copiilor. Am participat și la spectacole 

caritabile , unde am prezentat momente deosebite pe tema iernii, a copilăriei, a sărbătorilor de 

iarnă. Proiectul a facilitat dezvoltarea competențelor de comunicare, de relaționare, de 

colaborare,a   abilităților practice  și , nu în ultimul rând, competențele digitale. Elevii au 

participat cu mare interes la  toate activitățile, au colaborat, s-au  sprijinit reciproc în elaborarea 

produselor, în participarea  la fiecare demers. 

La evaluare am colaborat deosebit , respectând si reperele orare, realizând împreună 

cărticica noastră de suflet ( virtuală). La feedback  a fost minunat, căci am putut obține de la 

copii niște aprecieri inedite, cuvinte scrise din suflet pur și sincer, adevărate trăiri, cu care vor 

rămâne în amintire multă vreme. Și pentru noi a fost interesantă crearea padlet-ului , unde am 

postat toate aceste lucruri minunate. Elevii s-au simțit implicati, motivati, încurajați. Pentru 

mine a fost o adevărată provocare. De mult îmi doream un proiect  eTwinning,dar nu aveam 

curajul, deși am parcurs și cursurile de inițiere. Am învățat multe în acest proiect , și anume  : 

să colaborez eficient, să respect anumite reguli, ce înseamnă să lucrezi cu plăcere,  impactul 

activităților asupra dezvoltării  personale a elevilor etc. Scoala? Mereu are de câștigat prin 

participarea la proiecte de acest gen, deoarece va avea elevi mai bine pregătiți pentru viață, 

elevi care vor conștientiza că viața e guvernată de lucruri folositoare, dacă știi să le descoperi, 

mediatizarea proiectului în media, dar și în cadrul diferitelor activități școlare, profesori 

implicați și familiarizați cu tehnologia modernă etc...Paginile proiectului au fost prezentate în 

cadrul comisiilor metodice, a cercului pedagogic ,părinților și elevilor. 

https://www.facebook.com/Stelute-D-385513911603790/ - Pagina clasei mele ,unde 

sunt prezentate și activități din cadrul proiectului 

 Ne-a făcut plăcere că am participat alături de ceilalți colegi din țară și de peste Prut,  la 

acest  minunat proiect eTwinning.  

 

https://www.facebook.com/Stelute-D-385513911603790/
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 Un strop din magia jocurilor 

Prof. înv. primar Nicolae Ruxandra-Ioana 

Şcoala Gimnazială Nr. 27 Bucureşti 

 

Secţiune: Modalităţi de realizare a socializării şcolarilor mici în şcoală 

„Copilăria este ca o oglindă care reflectează în viaţa de mai târziu primele 

imagini”.(Samuel Smiles) Acesta este unul dintre motivele pentru care noi, adulţii, trebuie să 

creăm contexte cât mai plăcute de învăţare pentru copiii noştri, să încercăm să le oferim cele 

mai frumoase şi mai corecte „imagini”pe care să le revadă mai târziu, în oglinda de amintiri. 

Copilăria este o perioadă aparte în viaţa celor mici, în care îşi însuşesc, prin intermediul 

jocurilor, priceperi, deprinderi, cunoştinţe noi. Încă din primele clipe de viaţă, manifestă 

curiozitate pentru tot ce este în jurul său, îşi deschid mintea şi sufletul pentru a absorbi tot ce 

este nou, necunoscut.  

Lumea misterelor devine din ce în ce mai interesantă odată cu pătrunderea copilului în 

mediul de învăţământ. Grădiniţa  reprezintă prima poartă spre tărâmul educaţiei şi al 

cunoaşterii, locul în care copilul ia pentru întâia oară contact cu regulile şi lecţii structurate. 

Tot aici, acesta învaţă câteva din tainele socializării cu covârstnicii şi adulţii, alţii decât membrii 

familiei sale. 

Însă odată cu trecerea timpului, cel mic va fi nevoit să părăsească zona de confort creată 

de grădiniţă şi să păşească prin cea de a doua poartă a tărâmului educaţional: şcoala. Poate cel 

mai dificil pas al unui copil este integrarea în mediul şcolar, la frageda vârstă de 6 ani. Setea 

de cunoaştere, curiozitatea, pot fi rapid suprimate de teama de necunoscut. Elevii timizi, 

emotivi pot întâmpina dificultăţi majore în integrarea în mediul şcolar, întrucât socializarea lor 

cu colegii este deficitară.  

În astfel de cazuri, de un real ajutor este cadrul didactic-învăţătoarea-care, cu calm, 

răbdare şi căldură, îi poate face rapid pe elevii săi să îndrăgească şcoala, clasa lor cea nouă, 

colegii abia întâlniţi şi, de ce nu, pe noua lor „mama”. Totodată, este utilă prezenţa unor copii 

deja cunoscuţi în aceeaşi sală de clasă – foşti colegi de la grădiniţă, vecini, prieteni etc.  

Cu toate acestea, în prima perioadă a clasei pregătitoare, micii şcolari au nevoie de 

sprijin şi îndrumare pentru a ajunge să se cunoască şi să se accepte, ei provenind din medii 

educaţionale şi familiale diferite. Pentru aceasta, este util ca învăţătoarea să cunoască jocuri şi 

tehnici diverse pentru a uşura intercunoaşterea, socializarea elevilor săi. 

Un astfel de joc este indicat a fi desfăşurat încă din primele zile de şcoală, pentru ca 

elevii să poată căpăta încredere atât în ei înşişi cât şi în colegii lor. „Ghemul jucăuş” este un 

exemplu de joc de intercunoaştere ce poate fi utilizat cu succes la începutul clasei pregătitoare, 

el desfăşurandu-se astfel: aşezaţi în cerc, pe covor, elevii vor arunca de la unul la altul un ghem, 

rostind cuvintele Salutare! x mă numesc şi culoarea y o iubesc! Poţi să-mi dai acum de veste 

numele tău care este?. Se va avea în vedere ca fiecare copil să primească ghemul o singură 

dată şi să păstreze în mână capătul de aţă înainte de a pasa ghemul altui coleg. După prezentarea 

tuturor copiilor, se va indica acestora să privească cu atenţie firul deşirat al ghemului jucăuş 
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care a trecut pe la fiecare în parte, fără excepţie: acesta a reuşit să adune în jurul lui toţi elevii 

clasei respective, ajutându-i să se cunoască mai bine şi să devină prieteni. 

Jocul poate fi dezvoltat în perioada imediat următoare,  astfel: acelaşi ghem va deveni 

acum „Ghemul curios”, va păstra regulile celui precedent, însă replicile vor fi schimbate: Eu 

sunt x, îmi place (o activitate, o jucărie etc) pasează ghemul unui coleg şi spune Tu eşti y. Ce 

îţi place să faci/să mănânci etc? , verificându-se astfel şi memoria numelor şi interesele celor 

mici.  

„Copacul prieteniei” este o altă activitate pe care cei mici o percep ca fiind distractivă 

şi interesantă, cu ajutorul ei conturându-se sentimentul apartenenţei la grup. Pornind de la o 

poveste, potrivit căreia- într-o poieniţă, într-o primăvară, odată cu apariţia primelor raze 

gingaşe de soare, au început să se întoarcă din ţările calde păsările călătoare. Printre ele, şi 

câteva privighetori dornice să îşi construiască un cuib în care să îşi depună ouăle. Cel mai 

mare, mai frumos şi mai înţelept copac din poieniţă, obişnuia să găzduiască an de an mai multe 

cuiburi pe ramurile sale. Anul acesta, însă, două privighetori au început să se certe pe una din 

crengile sale, ba chiar să îşi strice una alteia cuibul, pentru a o face pe cealaltă să plece. Azi 

aşa, mâine aşa, până când copacul şi-a ridicat crengile atât de sus, încât niciuna nu a mai 

putut ajunge să îşi construiască cuibul. În copacii din apropiere nu mai erau locuri libere, iar 

cele două au început să plângă, gândindu-se că anul acesta nu vor avea unde să îşi depună 

ouăle. Văzându-le atât de triste, copacul cel înţelept şi-a coborât crengile şi le-a spus că numai 

prietenii adevăraţi, care ştiu să îşi împartă lucrurile, au loc pe crengile lui. Atunci au înţeles 

cele două că nu au procedat corect certându-se, aşa că au decis să împartă creanga copacului 

pentru cuiburile lor. – se poate preciza elevilor că oriunde este nevoie de un astfel de copac 

înţelept, chiar şi în clasa lor. De aceea, se propune ca activitate crearea unui copac al prieteniei, 

folosind conturul mâinilor fiecărui elev, trasat fie pe coli verzi, fie albe şi colorate ulterior, cu 

o fotografie ataşată. Copacul va fi expus în sala de clasă pentru a fi văzut zilnic de cei mici, 

care vor simţi din ce în ce mai puternic sentimentul de apartenenţă la grup. 

Un alt joc de facilitare a socializării îl poate reprezenta „Microfonul magic”, desfăşurat 

astfel: se constituie grupe de câte 4-5 elevi, pe baza unor jetoane colorate, extrase de cei mici, 

cu ochii închişi, din pălăria fermecată; fiecare grupă va primi câteva jetoane cu imagini cu 

ajutorul cărora vor avea de construit o poveste. Când timpul de lucru expriră, fiecare grupă va 

prezenta în faţa clasei povestea construită, însă nu oricum, ci vorbind la „microfonul magic” (o 

lingură de lemn, un creion etc), Fiecare membru al echipei va rosti cuvintele doar la 

„microfon”. La final, se va purta cu aceştia o discuţie referitoare la modul în care s-au simţit 

vorbind numai când au avut „microfonul” în mână, chiar dacă poate şi-ar fi dorit să vorbească 

şi în alte momente.  

Pentru ca jocurile să aibă efectul aşteptat, trebuie să fie desfăşurate corect, iar elevii să 

îşi însuşească regulile şi să le respecte. Spre exemplu,  „Marele vânt porunceşte”, este un joc 

foarte interesant şi captivant pentru copii, dar care îşi pierde utilitatea dacă nu se respectă 

regulile: se formează un cerc din n-1 scaune, iar şeful tribului, cu numele Marele vânt , dă o 

comandă: Marele vânt porunceşte ca elevii cu ochelari să îşi schimbe locurile. Participanţii 

care se încadrează în descrierea Marelui vânt vor schimba locurile între ei, aşezându-se pe 

scaun (efectul energizant se produce doar daca aceste comenzi au o succesiune destul de 
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rapida). Persoana care rămâne fără loc pe scaun devine Marele vânt şi va da mai departe 

comenzile. 

Jocurile de intercunoaştere şi antrenare a socializării sunt nenumărate, şi devin cu atât 

mai interesante cu cât aportul personal al cadrului didactic este mai mare, mai profund. Orice 

joc este unic pentru şcolarul mic, mai ales dacă este prezentat într-o lumină misterioasă, alături 

de câteva versuri potrivite sau de frânturi de poveşti. Lumea basmelor este asemeni lumii 

copilăriei – unică, fantastică, deosebită pentru fiecare dintre noi. Este cu atât mai frumoasă cu 

cât putem fi şi personaje participante la acţiune. Acest lucru se poate realiza numai prin 

intermediul jocului.  

Ştim cu toţii că la vârsta şcolară mică, jocul este activitatea de bază în învăţare. De 

aceea este important ca orice activitate am desfăşura, aceasta să aibă forma unui joc, elemente 

de joc, atmosfera unui joc: mister, distracţie, reguli, perseverenţă, învăţare.  

Totodată, trebuie să ţinem cont de faptul că acesta este un intrument util nu doar în 

transmiterea unor conţinuturi, ci şi în formarea unor priceperi şi deprinderi de socializare, ca 

bază a toleranţei viitoare, a acceptării şi înţelegerii celor din jur. 

 

Metode interactive de predare-învățare – aplicații practice 

     Prof. Afrăsinii Marcela 

Grădiniţa cu P. P. Nr. 17 Vaslui 

EXPLOZIA STELARĂ 

 Este o metodă de stimulare a creativităţii, de relaxare a copiilor, care se bazează pe 

formularea de întrebări  în vederea rezolvării de probleme şi realizării de noi descoperi, prin 

stabilirea de conexiuni între ideile emise de copii în comun şi individual. 

 Desfăşurare: 

 1. Copiilor, aşezaţi în semicerc, li se propune problema de rezolvat. Pe steaua mare se 

scrie ideea centrală. 

 2. Pe fiecare dintre cele 5 steluţe se scrie câte o întrebare: Ce? Cine? Unde? De ce? 

Când? Fiecare lider îşi alege 3-4 colegi, astfel organizându-se 5 grupuri. Un reprezentant al 

grupului extrage o întrebare.ȚȚ 

 3. Grupurile cooperează în eleborarea întrebărilor. 

 4. La expirarea timpului afectat, copiii revin în semicerc, în jurul steluţei mari, şi 

prezintă întrebările elaborate. Membrii celorlalte grupuri răspund la întrebări sau formulează 

întrebări la întrebări. 

 5. Se apreciază calitatea şi corectitudinea întrebărilor, efortul copiilor, precum şi modul 

de cooperare şi interacţiune în cadrul grupurilor. 

Exemplu 

Grupa:  mică 
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Tema: Insectele 

Tipul activităţii: consolidare de cunoştinţe 

Mijloc de realizare: lectură după imagine 

Scop : familiarizarea copiilor cu strategia elaborării întrebărilor pentru noi descoperiri, în 

vederea  

decodificării tabloului 

Materiale: o stea mare, 5 steluţe mici, tablou pe care este reprezentată o poieniţă cu insecte, 

jetoane/imagini cu insecte 

Desfăşurare: 

 Copiii, aşezaţi în semicerc, sunt anunţaţi că vor lua parte la un joc cu steluţele, deoarece 

sunt vizitaţi de o  stea (ei sunt solicitaţi să spună cum e – mare, galbenă, zîmbitoare, veselă), 

care a adus cu ea o surpriză. 

 Prin brainstorming, copiii fac predicţii la ce ar putea fi: o scrisoare, un mesaj, o carte 

etc. Se prezintă  surpriza – tabloul În poieniţă – şi se enunţă problema: Tabloul e trist. De ce? 

(Pentru că din poieniţă lipsesc  insectele). Vom afla de ce tabloul e trist cu ajutorul steluţei mari 

şi al surioarelor ei mai mici. Educatorul/educatoarea prezintă steluţa cu întrebarea Cine?, citeşte 

ce e scris pe ea şi adresează întrebări: Cine adună nectarul de pe flori? ;Cine poartă rochiţă 

roşie îmbulinată? ;Cine e harnică şi strîngătoare?; Cine zboară din floare în floare?; etc. 

 Copiii răspund la întrebări şi aplică imaginile cu insecte pe tablou. La fel se procedează  

şi cu celelalte steluţe, adresându-se întrebări care  încep cu CE? – Ce mănîncă buburuza? Ce 

face greieraşul? Ce insecte mai sînt în poieniţă?; UNDE? – Unde trăiesc albinele? Unde s-a 

urcat omida? Unde s-a aşezat fluturaşul?; CÂND? – Când cântă greieraşul? Când se întorc 

albinele în stup? Când  

se bucură insectele?; DE CE? – De ce este supărat greieraşul? De ce a apărut soarele? De ce 

poieniţa este mai veselă? În acest caz, copiii mici au posibilitatea să facă cunoştinţă cu steluţele, 

cu întrebările ce le conţin, învaţă să răspundă la întrebări. 

 Evaluarea se efectuează stabilind "proporţiile exploziei" de steluţe din jurul stelei mari. 

Se apreciază efortul copiilor în elaborarea răspunsurilor şi în realizarea sarcinii de lucru. 

 BRAINSTORMING 

În traducere directă “furtună în creier” sau “asalt de idei”, metoda constă în enunţarea 

spontană a mai multor idei pentru soluţionarea unei probleme. Obiectivul urmărit prin aplicarea 

acesteia presupune exersarea creativităţii copiilor prin diferite tipuri de activitate 

 Brainstorming-ul se desfaşoară în grupuri de 5-20 de copii. Cadrul didactic 

supervizează activitatea, fără a interveni în discuţii. 

 Practicarea metodei impune respectarea următoarelor reguli/cerinţe: 

• selectarea problemei: aceasta trebuie să fie rezolvabilă şi să prezinte interes pentru copii; 



 
 

 

 

90 

 
 

 

Nr. 13- februarie 2017 

• selecţionarea grupului de participanţi; 

• crearea unui mediu corespunzător stimulării creativităţii; 

• admiterea de idei în lanţ: dezvoltarea ideilor prin combinaţii, analogii, asociaţii, pornind de 

la una; 

• înregistrarea ideilor în ordinea prezentată; 

• aprecierea şi evaluarea ideilor emise.  

Etapele aplicării metodei: 

 I. Etapa pregătitoare, cu cele 3 faze (de selectare a membrilor grupului, de organizare 

şi de familiarizare cu tehnica respectivă, de pregătire a şedinţelor de lucru – 

educatorul/educatoarea amenajează sala de grupă, alege momentul zilei, verifică materialele 

necesare, anunţă regulile etc.). 

 II. Etapa productivă a grupului, care presupune un asalt de idei şi cuprinde următoarele 

faze: stabilirea temei, emiterea de idei, propunerea de soluţii la problemă. 

 În această etapă, copiii nu critică, încearcă să emită cât mai multe idei, să dezvolte ideile 

colegilor, să analizeze, să-şi imagineze. 

 III.Etapa trierii şi selecţionării ideilor (evaluarea), presupune 2 faze: analiza ideilor 

emise – se prezintă lista de idei; optarea pentru soluţia finală – evaluarea critică a ideilor. 

Exemplu 

Grupa: mare  

Tema: În ograda bunicilor 

Tipul activităţii: verificare şi sistematizare de cunoştinţe 

Mijloc de realizare: concurs de machete Curtea bunicilor 

Scop: redarea în machetă a unei gospodării ţărăneşti, cu utilizarea deşeurilor şi obiectelor 

reciclabile, prin realizarea creativă a elementelor  

Materiale: un panou, cutii de diferite mărimi, ambalaje pentru flori, chibrituri, beţişoare de 

îngheţată, pietre, jucării (animăluţe miniaturale), nasturi, lipici, hîrtie 

Desfăşurare: 

I. Etapa pregătitoare: 

1. Se anunţă tematica machetei: Curtea bunicilor. 

2. Se formează grupuri de 5-7 copii. 

3.Se stabileşte timpul de lucru: 15-20 min. 

4. Se amenajează locul de lucru (se aranjează mesele astfel încît să fie suficient spaţiu pentru 

toţi copiii din grup). 
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5.Se alocă spaţiu pentru suportul machetei (o bucată de material plastic spongios sau de placaj, 

cu dimensiunea de 60 x 100 cm). 

6.Se pregătesc materialele necesare (cutii de diferite mărimi, ambalaje de flori, chibrituri, 

beţişoare de îngheţată, pietre, jucării (animăluţe miniaturale), nasturi, clei, hîrtie etc.). 

7.Se anunţă regula: Nu critica lucrarea partenerului! 

II. Etapa productivă: 

1.Copiii discută, planifică acţiunile, cooperează şi construiesc din materialele puse la 

dispoziţie, dând frâu liber imaginaţiei; emit idei, respectând regulile stabilite; apreciază 

cantitativ materialele utilizate; completează lucrările; prezintă rezultatul. 

2. După expirarea timpului de lucru, se face sinteza parţială a lucrărilor. 

3. Copiii, cu ajutorulcadrului didactic, prezintă ideile şi apreciază lucrările (masă cu scaune, 

umbreluţă, fântână, cuşcă pentru câine, grajduri pentru animale, garduri, casa bunicilor etc.). 

4.Copiii aranjează lucrările pe suportul de material plastic spongios/placaj. 

5. Copiii sunt solicitaţi să facă modificări şi completări la lucrările realizate de colegi 

(reamplasarea sau multiplicarea unor elemente, completarea cu detalii noi). 

6. Autorii operează modificările sugerate de copii: fântână cu cumpănă, autobuz, cărări din 

pietre, gard din plasă etc. 

III.Etapa trierii şi selectării ideilor – evaluarea. 

 Macheta rămâne mai mult timp în sala de grupă, în scopul acumulării de noi idei. 

Acestea sunt selectate de educator şi copii . 

 În grădiniţă, metoda Brainstorming este folosită destul de des, în diferite momente ale 

activităţilor, începând cu vârsta mică. 

DIAGRAMA VENN 

 Este o metodă ce se aplică în activităţi de observare, jocuri didactice, dezbateri, în 

vederea sistematizării cunoştinţelor sau restructurării ideilor extrase dintr-un text. 

Exemplu 

Grupa: mare  

Tema: Animalele domestice 

Tipul activităţii: verificare şi consolidare de cunoştinţe  

Mijloc de realizare: joc didactic Ce ştii despre animale? 

Scop: verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre animalele domestice 

Materiale: o foaie de hârtie pe care sint desenate 2 cercuri: roşu şi verde, care se intersectează 

şi formează un spaţiu de culoare galbenă, jetoane cu imagini/simboluri, fişe cu cuvinte 
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Desfăşurare: 

1. Se comunică sarcina de lucru. 

 Între câine şi vacă există asemănări şi deosebiri. În cercul roşu, desenaţi, scrieţi sau 

aşezaţi imagini/cuvinte/simboluri ce reprezintă aspecte specifice câinelui (cuşcă, os, gheare, 

mic, uşor, carnivor, ham-ham, cîinişor, păzeşte casa...), iar în cercul verde – aspecte specifice 

vacii (fîn, iarbă, lapte, carne, coarne, coada periuţă, copite, mare, grea, viţel, grajd, erbivor, mu-

mu...).  

 În spaţiul galben, care intersectează cele 2 cercuri, scrieţi sau plasaţi imagini cu 

asemănările dintre aceste animale (au 4 picioare/membre, nasc pui vii, sînt acoperite cu păr, 

trăiesc pe lângă casa omului...).Timp de lucru: 5 min. 

2. Activitate în perechi sau în grupuri mici.Se completează diagrama individual, apoi se 

lucrează în perechi. Are loc un schimb de informaţii, argumente, aprecieri, analize comparative 

şi se definitivează sarcina iniţială. 

 Cadrul didactic coordonează activitatea perechilor/grupurilor prin întrebări, observaţii 

care să-i direcţioneze pe copii în selectarea corectă a răspunsurilor: Ce sunete emit? Ce 

mănâncă? Ce folos aduc? etc. 

3. Activitate frontală. Se pregăteşte o coală mare de hîrtie, pe care sunt desenate cele 2 cercuri 

ce se intersectează, şi materialul didactic corespunzător, format din jetoane cu 

imagini/simboluri, fişe cu cuvinte ce denumesc caracteristici ale câinelui şi vacii. Se 

completează diagrama cu jetoane de la fiecare pereche. Se pun întrebări: Care sunt 

caracteristicile câinelui? Care sunt caracteristicile vacii?  Există asemănări  între ele? Care 

sunt acestea? 

 Metoda Diagrama Venn este binevenită şi la sistematizarea cunoştinţele copiilor la 

următoarele teme: Transportul acvatic şi terestru (sau 2 mijloace de transport din aceeaşi 

categorie: căruţă-maşină etc.; Mobilă, Profesii, Vieţuitoarele apei, Legume etc. 

Bibliografie: 

1. Crenguţa  - Lăcrămioara  Oprea– “ Strategii  didactice  interactive”, ed. a  III-a, EDP, 

Bucureşti -2008 ; 

2. Ioan Cerghit- “  Metode de învăţământ”,  EDP, Bucureşti- 2005; 

3. Ion- Ovidiu  Pânişoară – “ Comunicarea  eficientă”,  ediţia  a  III-a, Editura  Polirom, Iaşi- 

2006; 

4. Rodica  Leonte,  Mihai  Stanciu– “ Strategii  activ-participative  de  predare-învăţare  în  

ciclul  primar”, Editura  Casei  Corpului  Didactic,  Bacău- 2004; 

5.  Silvia  Breben , Elena Gongea, Georgeta  Ruiu, Mihaela  Fulga ( s.a.) -  “ Metode   interactive  

de  grup”. Ghid  metodic  pentru  învăţământul  preşcolar, Editura  Arves, Craiova; 

6. Venera  Mihaela  Cojocariu– “ Teoria  şi  metodologia  instruirii”, EDP, Bucureşti-2008. 
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Medalii și misiuni 

Prof. înv. primar Spiță Mirela 

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 

E 2013. Toamnă. Început de frunze gălbui, miros de vânt subțire și treizeci de elevi în 

jurul meu. Așteaptă să intre la ore, doar sunt mari. Au 6 ani! Unul dintre ei, pregătit fiind de 

educatoare pentru clasa pregătitoare, o întreabă îndrăzneț: „Doamna, ce înseamnă clasa zero? 

Clasa nimic?ˮ Un altul, în prima zi de școală, mi-a adresat prima întrebare, cea mai importantă 

pentru el: „Când o să vii la școală cu unghii roșii?ˮ ... 

A fost momentul care m-a convins de istețimea lor; m-a convins că am cu cine construi 

măreția. Am un teren stabil pe care să ridic scara viselor! Vor ajunge să își aștearnă pe hârtie 

planurile întru devenire! 

Ora de lectură este terenul primilor pași. Lectura e prima înfățișare în lumea creației. 

Lectura face trecere, firesc, spre propria creație literară. 

Așadar, în timpul orelor de lectură incluse în planul cadru, l-am luat aliat pe Roald Dahl, 

pe regizorul Tim Burton. Prima călătorie? „Charlie și fabrica de ciocolatăˮ! Au urmat multe 

alte momente de trăire intensă a lecturii, urmate de propriile exprimări ale stărilor, în care 

picuram „praf magicˮ; așa am numit epitetele în primul an. Am descoperit că enunțurile 

stârnesc emoție ascultătorului și că, dacă punem cuvântul „magic” în fața cuvântului obiect, 

inversiunea cuvintelor amplifică valoarea artistică a exprimării. Epitetul și inversiunea au fost 

lesne asimilate de elevii de doar șase ani și ora de comunicare era o desfătare pentru auzul 

ascultătorului când solicitam formulare de propoziții. Ușor, am strecurat personificarea, dând 

viață cuvintelor fenomene ale naturii, cuvintelor obiecte, cuvintelor stări. Autodictarea 

solicitată în timpul evaluării sumative la sfârșitul clasei pregătitoare a demonstrat nu doar 

însușirea literelor de tipar, scrierea cuvintelor și a propozițiilor, ci și conștientizarea utilizării 

figurilor de stil.  

În clasa I, am continuat ora de lectură, solicitând elevilor să intervină în citirea anumitor 

fragmente, ușor rolul meu fiind preluat de ei; am introdus schema grafică, harta textului, harta 

relațiilor între personaje și am continuat cu proiectarea secvențelor de producție 

cinematografică a textelor citite. În timpul orelor de CLR, am introdus repetiția, comparația și 

am exersat scrierea enunțurilor menite să trezească emoție (rândul metaforei a venit în ultimul 

an al ciclului de achiziții fundamentale, dată fiind complexitatea înțelegerii ei). Am legat 

enunțurile între ele prin înțeles și s-au născut primele texte. Revista „Apollon Juniorˮ, al cărei 

coordonator este poetul George Călin, preşedinte al Societăţii Culturale „Apollon” şi preşedinte 

executiv al Comitetului Naţional Român pentru Drepturile Copilului (Convenţia ONU), a 

găzduit primele creații literare ale elevilor de 7 ani.  

Structura textului narativ studiată în clasa a II-a a condus implicit spre analiza 

momentelor subiectului narativ. Elevii au aflat despre intrigă și au introdus în propriile creații 

momentul care schimbă traiectoria poveștii, pentru care textul merită a fi ascultat; au condus 

acțiunea spre cel mai tensionat punct, atingând astfel punctul culminant. Expozițiunea, 

desfășurarea acțiunii și deznodământul le-au asimilat cu ușurință, dată fiind asocierea cu părțile 

compunerii. 
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  Creația a ajuns la pragul dorit după multe ore de analiză a textelor clasicilor, după ore 

de evaluare pe criterii a propriilor texte, urmată de aprecieri specifice și recomandări specifice, 

așa încât fiecare creator să poată interveni în text, pentru a-l îmbunătăți. În clasa a III-a am 

numit recomandările „misiune”, pentru conștientizarea necesității intervenției în text, în aceeași 

oră de clasă, urmată de relecturarea textului, pentru a dovedi eficiența indicațiilor primite.  

Textul descriptiv are, la rândul său, criterii de evaluare: titlul potrivit, respectarea temei 

descrierii, ordinea planurilor descrierii, utilizarea figurilor de stil învățate. În cazul textului 

descriptiv, rolul transmiterii ideii poetice a pus probleme elevilor, tendința fiind cea de 

prezentare fizică și/sau morală a unui anotimp, a unei stări, a unei ființe.  

Exercițiile continuă. Lectura conștientă, analiza textelor clasicilor/contemporanilor, 

evaluarea pe criterii conduc spre performanța scrierii unui text descriptiv de calitate.  

Este motivul pentru care aduc în fața cititorului avizat metoda medalii și misiuni. 

Apostolul Pavel, în Apocalipsa, scrie celor șapte biserici. Fiecare dintre cele șapte 

scrisori este structurată după același principiu: Apostolul le apelează, vine cu un set de aprecieri 

specifice fiecărei biserici în parte: știu...., îmi place la tine că..., ceea ce iubesc la tine este.... 

După laudă, partea care urmează este învățătura specifică: dar ce am împotriva ta, dar ceea ce 

nu îmi place este.... Ultima parte a fiecărei epistole se încheie cu aprecieri și îmbărbătări. 

De aici ideea feedback-ului de tip sandvici pe care pedagogia îl promovează. Mai mult 

decât atât, în ultimii 20 ani se vorbește tot mai des despre feedforward, diferența fiind că cel 

evaluat primește recomandări pe care le poate împlini, pentru că țin de factori pe care îi poate 

controla.  

Inspirată de curentul noii pedagogii, motivată de misiunea pe care Dumnezeu mi-a 

încredințat-o, aceea de a forma oamenii de mâine, instruită în cursuri de formare și de 

perfecționare, instruită mai ales de Apostolul Pavel, am adoptat metoda în cadrul orelor de 

limba și literatura română, în activitățile în care aplic evaluarea pe criterii, numind-o „aprecieri 

și recomandăriˮ. Elevii actualei generații au înțeles că prezentarea unui text este urmată de 

evaluare pe criterii, de aprecieri specifice și de recomandări specifice, așa încât elevul care își 

prezintă textul știe ce a făcut bine, știe pentru ce este apreciat. În același timp, știe ce are de 

transformat, așa încât textul să transmită emoție cititorului, tehnica de scriere îmbunătățindu-

se vizibil.  

Anul acesta școlar am transformat metoda, recomandările transformându-se în misiuni. 

De aici ideea îndeplinirii, în aceeași oră de curs, a recomandărilor.  

Am rămas plăcut surprinsă când, citind „Învățarea vizibilăˮ, apărută în 2014 la Editura 

TreI sub semnătura lui John Hattie, am constatat că profesorul de la Universitatea din 

Auckland, Noua Zeelandă, susține că „feedback-ul este singurul și cel mai puternic factor care 

sporește achizițiileˮ, menționând metoda medalii și misiuni în rândul „metodelor de top care 

funcționează la toate disciplinele și pentru toate grupele de vârstăˮ.  

Spre exemplificarea metodei, aduc în fața cititorului următorul exemplu. 

Tema pentru unitatea de învățare „Textul narativˮ este:  
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Redactați un text narativ pe baza ultimei activități extracurriculare pe care am 

organizat-o, ținând cont de părțile compunerii și de momentele subiectului. Folosiți în text câte 

o figură de stil din cele șase învățate. Dați un titlu potrivit textului. 

Sub îndrumarea cadrului didactic, elevii stabilesc criteriile evaluării, notându-le sub 

forma unui tabel ale cărui rubrici vor fi completate în timpul lecturii fiecărui elev: 

 

Criterii de evaluare V.D ... ... 

Titlul potrivit textului     

Respectarea temei textului        

Respectarea structurii textului     

Introducerea momentelor subiectului narațiunii ...   

Utilizarea figurilor de stil ...   

Exprimare corectă ...   

Citire expresivă ...   

 

V.D. citește: 

La Centrul de afaceri 

Într-o zi de toamnă, când frunzele ca de chihlimbar se desprindeau de pe înfrigurații 

copaci, eu și colegii mei, doamna învățătoare și câțiva părinți am plecat la Centrul de Afaceri. 

Deodată, la intrare, ne-a întâmpinat o minunată orchestră care a reușit să ne 

impresioneze. La câțiva pași, am zărit câteva mașini de armată, o doamnă care ne-a prezentat 

o bazuca, un domn care ne-a explicat cum să tragem cu pistolul, dar am mai întâlnit multe alte 

lucruri. Apoi, afară, am văzut tancuri, elicoptere, dar cel mai mult ne-a atras autoscara în care 

am și urcat.  

- Bună ziua, am spus noi încântați. 

- Bună ziua, copii! a răspuns domnul. 

Punctul culminant pentru mine a fost când elefantul mașină ne-a ridicat sus, sus, mai 

aproape de soarele vesel.  

După interesantul moment, ne-am luat rămas bun și ne-am îndreptat spre mașinile 

dansatoare.  

După lectură, elevii intervin, oferind medalii și misiuni. 

C.D. - „D., apreciez că ai respectat tema textului, că ai prezentat momentul vizitei la 

expoziția militară. Misiunea pe care o ai este să amintești în introducere despre vizită și să faci 

o încheiere mai frumoasă.ˮ  
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B.R. - „D., medalia pe care ți-o ofer este pentru respectarea părților compunerii, iar 

misiunea ta este să dezvolți replicile personajelor.ˮ 

C.D. - „D., îți ofer medalie pentru momentele subiectului. Misiunea pe care ți-o dau 

este să nu folosești expresia punctul culminant în exprimarea ta, că nu are logică.ˮ 

H.A. - „D., medalia pentru tine este pentru utilizarea celor șase figuri de stil învățate. 

Misiunea mea pentru tine este să eviți repetiția cuvântului câțivaˮ.  

V.D. își notează aprecierile și misiunile. Intervine în text și la sfârșitul activității 

prezintă noua variantă: 

 

La Centrul de afaceri 

Într-o zi de toamnă, când frunzele ca de chihlimbar se desprindeau de pe înfrigurații 

copaci, eu și colegii mei, doamna învățătoare și o mână de părinți am plecat la Centrul de 

Afaceri, să ne bucurăm la expoziția de tehnică militară. 

Deodată, la intrare, ne-a întâmpinat o minunată orchestră care a reușit să ne 

impresioneze. La câțiva pași, am zărit mașini de armată, o doamnă care ne-a prezentat o 

bazuca, un domn care ne-a explicat cum să tragem cu pistolul. Am mai întâlnit multe alte 

lucruri pe care militarii le folosesc în misiunile lor.  

Afară, am văzut tancuri, elicoptere, dar cel mai mult ne-a atras autoscara în care am 

și urcat.  

- Bună ziua, am spus noi încântați. Ne ajutați să atingem cerul? 

- Bună ziua, copii! a răspuns domnul. Autoscara este folosită de pompieri la salvarea 

oamenilor aflați la etajele superioare ale clădirilor, a răspuns militarul cu profesionalism. 

Cel mai fascinant moment a fost când elefantul mașină ne-a ridicat sus, sus, mai 

aproape de soarele vesel.  

După interesantul moment, ne-am luat rămas bun și ne-am îndreptat spre mașinile 

dansatoare.  

Nu voi uita niciodată vizita la Expo-militar, pentru că tehnica militară m-a impresionat! 

 

Bibliografie: 

Hattie, John (2014) Învățarea vizibilă. Ghid pentru profesori, Editura TreI, București 
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Parteneriatul educațional dintre școală – familie. Cum să fii la conducere în 

cel mai greu job: acela de părinte 

 

Prof.  Manoli Roxana Livia 

Școala Gimnazială nr. 24 București 

 

Fiecare părinte își dorește să ofere copilului său cele mai bune condiții de dezvoltare și 

educație în vederea formării lui ca adult armonios, echilibrat, fericit. In acest scop, ne dăm 

seama că dragostea parentală nu este suficientă și că sunt necesare informații legate de 

dezvoltarea psihologică a copilului și de educația lui, de cauzele comportamentului copilului 

la un moment dat sau de efectele comportamentului părintelui față de copil. 

Statutul de părinte aduce cu sine, pe lângă nenumăratele bucurii și satisfacții, și 

momente dificile, conflictuale, stări de nesiguranță, confuzie și sentimente precum depășirea 

de situație, autoblamarea, dezamăgirea. Se instalează ingrijorarea și lipsa comunicării eficiente 

părinte-copil îngreunează rezolvarea conflictelor. 

Deseori părintele spune: 

 Nu mai știu ce să mă fac cu el: nu mă ascultă, are rezultate proaste la scoală, nu vrea să 

mănânce, nu e atent, stă toata ziua la calculator, se bate cu fratele lui etc… 

 Mă deranjează preocupările pe care le are, îmi displac noii prieteni cu care își petrece 

tot mai mult timp și mă îngrijorează că nu mai vrea să vorbească cu mine. 

Printre problemele importante ale învătământului în această etapă de schimbare și 

modernizare rapidă se găseste și cea vizând parteneriatul cu alți factori educaționali, între care 

familia ocupă un loc privilegiat. Familia este cea care oferă copiilor primele cunostințe, primele 

deprinderi dar și primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ 

necesar debutului socio-familial. 

   Întrebarea care se pune este dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea 

responsabilităților educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ. 

Realitatea ne-a dovedit că nu toate familiile sunt dispuse să-și îndeplinească consecvent 

responsabilitățile educative față de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieții zilnice, 

minimalizând rolul de factor educativ. Altor familii, deși doresc să asigure educația 

corespunzătoare copiilor, le lipsesc pregătirea psihopedagogică, experiența. 

 Părinții  trebuie să-și întărească fundamentarea relațiilor pe baza dragostei lor față de 

proprii copii și pe dorința lor ca aceștia să aibă performanțe și succes în viață. Aceasta nu se 

poate realiza dacă părinții nu cunosc personalitatea propriului copil.  

         În activitatea de educație în familie un rol important îl are ,,climatul” care este rezultatul 

raporturilor dintre membrii familiei. Aceste raporturi și caracterul lor pot forma ,,climatul 

pozitiv”(favorabil) sau ,,climatul negativ”(nefavorabil) educației. 
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         Raporturile dintre părinți și copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni 

asupra formării lor, lucru de care ar trebui să fie conștienti toți părinții. Atitudinile, 

comportamentul nostru, vorbele noastre, ale părinților influențează atitudinile, comportamentul 

și modul de a fi al copiilor. 

Pornind de la acest aspect trebuie semnalat faptul că anumite probleme pe care le au 

părinții cu copiii din școala în care lucrez pornesc de la atitudinile și comportamentele pe care 

părinții le au în familie și care se răsfrâng asupra comportamentului copiilor în mediul social. 

Astfel sunt copii care provin din familii severe și care sunt timorati cu gândul pedepsei, ascund 

greșelile făcute, simt nevoia să mintă, se indepărtează afectiv si efectiv de părinți și își caută 

înțelegerea și afectivitatea în altă parte. Dacă familia este una de tip permisiv, cum de altfel 

întâlnim în ultima vreme, copilul  va fi neajutorat, un egoist, un meschin, căci în familie îi este 

permis orice, el are numai drepturi, în timp ce părinții, doar datorii. Un asemenea copil se 

adaptează și se incadrează cu mari dificultăti în colectivele de școală fiind necesară de multe 

ori intervenția consilierului, a dascălului în rezolvarea unor situații de criză apărute. O altă 

situație  este cea legată de copiii care fac parte dintr-o familie libertină. Acești copii sunt 

imaturizați social datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei inșiși. 

Pedagogul trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranța de sine în sensul obținerii unor 

rezultate bune la învățătură, capacitatea de decizie, spiritul de independență.  Punerea fermă în 

gardă a părinților în legatură cu pericolul evoluției nefavorabile a copiilor este posibilă și 

necesară. 

  Evoluția societății romănești contemporane a dus la o limitare a comunicării dintre 

părinte și copil, des întâlnită și în cazul multor familii cu copii din școala noastră. Părinții sunt 

dedicați profesiei alese, din motive mai mult financiare și neglijează prezența copilului în 

familie.  Părinţii trebuie să fie buni ascultători şi să găsească timpul necesar pentru a comunica 

cu copilul.  Este important să i se ofere copilului regulile de bază ale comportării însoţite de 

exemple concludente. O slabă comunicare poate crea probleme emoţionale, copilul pierzându-

şi încrederea în adulţi şi retrăgându-se într-o lume a sa. Poate avea loc o scădere a 

performanţelor şcolare ca drept pedeapsă involuntară pe care copilul o aplică părintelui prea 

ocupat, apar tulburări de comportament, unii copii exprimându-şi suferinţa, supărarea în mod 

violent în clasa de elevi, față de cadrele didactice sau personalul administrativ. 

Familia are un rol important în parcurgerea cu succes de către elevi a diferitelor trepte 

de învăţare. Anumiţi factori familiali duc la nereuşita şcolară, cum ar fi: dezorganizarea 

familiei, lipsa de supraveghere, interesul redus al părinţilor pentru pregătirea şcolară a copiilor, 

lipsa legăturii părinţilor cu şcoala şi starea materială precară. 

 Formarea personalităţii copilului implică şi rezolvarea unor situaţii conflictuale şi 

frustrante. Avem cazuri de copii care provin din familii dezorganizate sau în curs de 

destrămare.  Pentru copil este îngrozitor să audă vocile furioase ale părinţilor, când unul e 

contra celuilalt. Este important să-i vadă pe părinţi că îşi soluţionează diferenţele de opinie în 

mod ponderat. Stările conflictuale în lanţ dintre copil şi părinţi sau dintre părinţi, îl fac pe copil 

să-i fie teamă, să mintă, să părăsească domiciliul, să fure. În aceste cazuri, părinții nu trebuie 

să-şi reproşeze unul altuia deficienţele pe care le au copiii lor, fiindcă ambii părinţi trebuie să 

colaboreze în educarea lor. Nu de puține ori sunt invitați la școală datorită tulburărilor de 

comportament pe  care copiii lor le manifestă. 
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  Intrarea copilului în clasa pregătitoare ridică multe semne  de întrebare , mai ales pentru 

părinții care se află la prima experiență de acest gen. Prima zi de şcoală este cea mai importantă 

sărbătoare din viaţa copilului şi a familiei.Trecerea de la joacă la activitate de învățare cere 

concentrare, eforturi de voinţă şi de răbdare din partea copilului. De aceea este bine ca părintele 

să cunoască că trebuie  să-i fixeze un program zilnic cu o siestă recreativă sau somn, teme şi 

activităţi care-i plac.. Prin acest regim zilnic familia va contribui la formarea deprinderilor de 

muncă independentă și a spiritului de iniţiativă.  

 Copilul are nevoie de sprijin în efectuarea temelor pentru acasă. De multe ori părintele 

nu știe sau nu are cunoștințe necesare pentru a-l îndruma în acest sens. De aceea apelează la 

sfaturile profesorului sau consilierului școlar. Un copil este mai bun la şcoală cu cât părintele 

se implică mai mult în activitatea lui. 

Părinţii dovedesc uneori atitudini nepotrivite faţă de situaţia la învăţătură a copiilor. 

Cercetările psihopedagogice au diferenţiat trei atitudini greşite ale părinţilor:  

-atitudinea de teamă- părinţi care îşi manifestă teama în legătură cu cariera şcolară a copilului 

şi astfel îi transmit aceeaşi atitudine, determinând nelinişte, lipsă de încredere în forţele proprii, 

sentimente de vulnerabilitate; 

-atitudinea agresivă- părinţii îşi manifestă agresivitatea asupra şcolii, diminuează autoritatea 

şcolii şi a cadrelor didactice sau îşi indreaptă agresiunea împotriva copilului care este adeseori 

victima unor abuzuri fizice şi psihice iniţiate de părinţi; 

-atitudinea de indiferenţă a părinţilor prin bagatelizarea şcolii, care se leagă fie de lipsa de 

responsabilitate manifesată în familie, la locul de muncă, fie de o slabă consideraţie faţă de 

şcoală, minimalizând eficienţa învăţăturii pentru perspectivele de viaţă. 

 Cele mai grave consecinte ale atitudinii greşite a părinţilor sunt: rămânerea în urmă la 

învăţătură  şi eşecul şcolar al propriilor copii. 

Discutănd cu consilierul din școală acesta mi-a prezentat câteva din problemele pe care 

le au părinții în ceea ce privește orientarea profesională a propriilor copii. Încrederea în 

forțele proprii, imaginea de sine pe care și-a format-o copilul, își au rădăcinile în familie, în 

relațiile cu părinții. Este dovedit faptul că familia reprezintă primul factor care influențează 

decizia în alegerea profesională. De multe ori orientările greșite creează adevărate traume 

copiilor. Întâlnim părinți care impun copilului să facă o profesie pe care ei, din anumite 

motive nu au realizat-o. De fapt, bunele intenții ascund frustrări sau complexe mai vechi ale 

lor. Am întălnit părinți care își îndrumă copilul spre o anumită profesie cu mult peste 

posibilitățile acestuia. Ambițiile, compararea cu alți copii determină ca alegerea făcută de 

părinți să fie sortită eșecului. Există și părinți care își sfătuiesc copiii să aleagă aceeași 

profesie ca a lor, fără a ține cont de părerea copilului. 

Învățământul românesc actual pune accent pe efectele benefice ale unei participări foarte 

active a părinţilor în activităţile  şcolare. Misiunea socială a şcolii depăşeşte tot mai mult simpla 
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atingere a obiectivelor pedagogice ale curriculum-ului  şcolar și urmărește pregătirea copilului 

în vederea integrării ulterioare în viața socială.  

Bibliografie: 

1. Vrășmaș Ecaterina, Intervenția socioeducațională ca sprijin pentru părinți, Editura 

Aramis, Bucureți, 2008 

2. Șoitu L, Vrășmaș E, Păun E, Consiliere familială, Institutul European, Iași, 2001 

 

Tema pentru acasă - exemple de bună practică 

Prof. înv. primar Lungu Ofelia  

Școala Gimnazială „Alexandru Cel Bun” Iași 

 
În practica educativă românească, tema pentru acasă constituie o obişnuinţă puternic 

înrădăcinată, atât pentru învăţători cât şi pentru elevi şi părinţi, identificată cel mai adesea ca 

răspuns la întrebarea: „Ce ai de scris pentru mâine?”  

Tema pentru acasă este o formă de activitate independentă, asemănătoare cu cea 

efectuată în clasă, dar are în vedere obiective de mai mare amploare şi se desfăşoară în 

condiţiile de acasă ale elevului. Învăţătorul iniţiază tema pentru acasă, o controlează şi o 

valorifică în predarea noilor lecţii sau pentru notarea elevilor. Iniţierea temelor este precedată 

de planificarea conţinutului, a volumului, frecvenţei şi intervalului temporal, acţiuni ce se pot 

include în proiectarea unităţii de învăţare şi se revizuiesc în funcţie de dinamica învăţării. 

Constantin Cucoş încadrează această metodă de evaluare la complementare, alături de 

investigaţie, proiect, portofoliu, observare sistematică, autoevaluare şi temă de lucru în clasă. 

Timpul zilnic necesar realizării temelor pentru acasă pentru un elev în învățământul 

preuniversitar este reglementat prin Ordinul  nr. 3066 /1999: 

• durata efectuării temelor este cel mult 2 ore (la nivelul învățământului primar), 2 - 3 ore 

(pentru celelalte niveluri); 

• în clasa pregătitoare nu se dau teme pentru acasă, iar la clasa I, timpul total alocat pentru 

pregătirea lecţiilor (teme scrise/orale) trebuie să fie de maximum 30 min – 60 min; 

• este prevăzut faptul că tema pentru acasă trebuie stabilită diferențiat, după următoarele 

criterii: 

 - tema obligatorie, de nivel mediu de dificultate, pentru toți elevii clasei; 

 - tema suplimentară și individuală, fără caracter permanent, pentru situații adecvate, precum: 

activități de recuperare sau activități de dezvoltare. 

Cum văd părinţii noştri tema pentru acasă? 

„În calitate de părinte, consider că temele pentru acasă sunt foarte utile, îi ajută pe elevi 

să vadă ce au înţeles, sa aprofundeze şi să consolideze ceea ce au învăţat la şcoală. Îi stimulează 



 
 

 

 

101 

 
 

 

Nr. 13- februarie 2017 

să ia decizii, să se organizeze, să se descurce singuri, să fie creativi şi să fie mulţumiţi de munca 

lor.” (Iuliana Buliga, părinte clasa a IV- a A) 

„Temele pentru acasă fac parte din procesul de învățare, iar rolul lor este acela de a 

consolida cunoștințele dobândite la școală. Temele îl responsabilizează pe copilul meu și îl 

învață cum să-și gestioneze timpul liber, astfel încât să își termine temele, dar să îi rămână timp 

liber și pentru alte activități. Eu, părintele, observ modul în care copilul a înțeles, procesează și 

fixează cunoștințele dobândite în clasă. Acesta are nevoie să știe că munca sa este apreciată, 

lucru benefic atât pentru evoluția școlară cât și personală, ducând la creșterea stimei de sine.” 

(Violeta Mihalache, părinte clasa a IV- a A) 

Ce fel de teme le plac mai mult elevilor noştri? Iată ce răspund elevii clasei a IV- 

a A: 

„Mie mi-a plăcut cel mai mult proiectul despre istoria lucrurilor de la educaţie civică, 

deoarece am putut afla multe despre lucrurile din trecut.” (Baciu Alexandru) 

„Mi-a plăcut când am învăţat despre e-mail şi a trebuit să scriem o compunere despre 

primăvară pe care am trimis-o doamnei pe mail.” (Costăchescu Alexia) 

„Mie îmi plac cel mai mult exerciţiile în care trebuie să-mi spun părerea pentru că mă 

pricep la asta şi cred că e frumos că învăţăm să respectăm şi părerile celorlalţi.” (Alexandrescu 

Aida) 

„Cel mai mult mi-a plăcut când am avut tema să facem o mini carte. Acest lucru a fost 

o nouă experienţă, nu mai făcusem asta până atunci şi mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă mie 

nu mi-a ieşit prea bine.” (Dănăilă Ioana Alexandra) 

„Mi-a plăcut mai mult prezentarea despre Simona Halep, deoarece este o mare jucătoare 

de tenis contemporană.” (Lungu Octavian)   

„Cea mai frumoasă temă din toţi anii aceştia de şcoală a fost când a trebuit să citim 

acasă cărţi, pentru că am descoperit că îmi place să citesc.” (Scutelnicu Simina) 

„Îmi place când avem de compus poezii şi când trebuie să ne exprimăm acordul sau 

dezacordul faţă de faptele unui personaj. Mă descurc cel mai bine la ele şi mă distrez făcându-

le.” (Mihalache Daria Ştefania) 

„Mie mi-au plăcut cel mai mult proiectele deoarece am lucrat în grup şi am contribuit 

toţi. Fiecare aduce câte ceva şi ne distrăm de minune.” (Stanciu Teona Anastasia) 

„Mie mi-au plăcut cel mai mult la matematică temele cu metodele algebrice şi grafice 

pentru că le ştiam şi îmi era uşor să le rezolv.” (Vlonga Matei) 

„Tema preferată a fost când am avut de făcut o poveste lungă pe vacanţă, pentru că am 

făcut o poveste cu un început şi un sfârşit cu suspans.” (Dumitriu Alexandru) 
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„Mi-a plăcut atunci când am gătit împreună cu sora mea. Mi s-a părut special pentru că 

a fost o experienţă nouă, am filmat şi am putut să le arăt colegilor ce mâncare am preparat.” 

(Iacob Rareş Paul) 

Teme inedite pornind de la vizionarea unui film pentru copii: Trolii 

Clasa: a IV- a A 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Unitatea de învăţare: Construirea povestirii (poate fi 

oricare altă unitate) 

1. Scrie o compunere cu plan la alegere, cu titlul Trolii.                             

2. Imaginează-ţi că: 

a) Bergenii trăiesc fericiţi după toate întâmplările din film. Drept recunoştinţă pentru acest 

lucru, ei scriu trolilor un bilet de mulţumire. Scrie textul acestui BILET. 

b) În finalul filmului, bergenii dau o petrecere de împăcare, la care îi invită pe troli. Scrie 

textul acestei INVITAŢII. 

c) Trolii sunt în vizită pe planeta Pământ. Ei observă anumite asemănări/deosebiri între 

bergeni şi oameni (referitoare la bunătate, fericire) şi scriu bergenilor o carte poştală. 

Scrie textul acestei CĂRŢI POŞTALE. 

d) Bergenii sărbătoresc 1 an de la ziua în care, ajutaţi de troli, au descoperit secretul 

fericirii. Puppy le trimite o felicitare în numele tuturor trolilor cu această ocazie. Scrie 

textul acestei FELICITĂRI. 

Disciplina: Educaţie civică 

Unitatea de învăţare: Valori morale 

Subiectul: Bine-rău 

Proiect individual sau în perechi 

Ce vom realiza? Un poster cu titlul Binele şi răul în filmul „Trolii”. 

De ce vom realiza acest proiect? Pentru a înţelege mai bine noţiunile de bine şi rău, 

descoperind în acelaşi timp valoarea educativă a unui film pentru copii. 

Materiale necesare: stilou, coală ciocan, creioane colorate, carioci, imagini, abţipilduri, lipici, 

sclipici, hârtie colorată etc. 

Cum vei realiza proiectul? 

 Pe poster vei scrie, lipi, desena, colora. 

 Aspecte pe care le poţi urmări şi ilustra: personaje pozitive/negative, fapte bune/fapte 

rele, culori sugestive, sentimente, replici, idei, asemănări/deosebiri cu alte filme sau 
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poveşti, învăţăminte, triumful binelui asupra răului, ideea principală a filmului 

(fericirea este în sufletul nostru) etc. 

 Îţi poţi organiza cum vrei ideile pe poster. Fă-ţi mai intâi un plan, hotărând ce, cum, cu 

ce vei lucra. 

 Vei prezenta proiectul în faţa colegilor ora următoare. 

 În finalul prezentării, vei spune ce te-a impresionat, ce ţi-a plăcut mai mult din film şi 

de ce. 

SUCCES! NU UITA SĂ FII FERICIT ÎN TIMP CE LUCREZI! 

Disciplina: Arte vizuale şi abilităţi practice 

Unitatea de învăţare: Noi, în diversitatea lumii 

Tema: Culori calde şi reci 

Ilustrează printr-un desen o secvenţă din filmul Trolii, aplicând ceea ce ai învăţat despre 

culorile calde şi reci, în redarea personajelor. 

Exemple de teme pentru disciplina Geografie, clasa a IV- a A 

Unitatea de învăţare: Orizontul local şi cel apropiat 

1. Scrie un scurt articol pentru o revistă pentru copii despre intervenţia omului asupra 

mediului în localitatea ta. Însoţeşte articolul cu fotografii sugestive. 

2. Pe parcursul întregului an şcolar, realizează un album cu fotografii făcute de tine cu 

diverse ocazii (vacanţe, călătorii, plimbări etc.) în care să ilustrezi schimbările petrecute 

în natură în fiecare din cele patru anotimpuri. 

Unitatea de învăţare: România-elemente de geografie generală 

1. Creează un pliant al unei staţiuni muntoase, 

folosind imagini şi scurte texte din reviste sau internet. 

2. Realizează o fişă de prezentare a unei specii de 

plante/animale pe cale de dispariţie, din ţara noastră. 

3. Realizează o lucrare practică: Relieful României, 

din hârtie creponată sau plastelină sau argilă sau în 

tehnica papier mache etc. 

Unitatea de învăţare: Terra- o planetă a Sistemului Solar 

1. Proiect pe grupe: Realizează o machetă a Sistemului Solar. 

2. Creează un rebus, utilizând noţiunile însuşite în această unitate de învăţare, pe 

verticala AB să obţii denumirea: Sistemul Solar.  

În concluzie, temele pentru acasă au un scop precis și un rol esențial în dezvoltarea 

elevilor atât pe plan școlar, cât și pe plan personal. Prin temă se consolidează informația 

învățată la școală. Tot ce se învață la școală contribuie la construirea unei baze solide de 
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informații care va ajuta elevul să se simtă pregătit în fața unor provocări. Dacă temele nu se fac 

la timp, noțiunile învățate în clasă se pierd, se uită, lucru care duce la formarea carențelor în 

baza informațională a elevului. 

Bibliografie 

1. Ionescu, M., Instrucţie şi educaţie, Editura Garamond, Cluj-Napoca, 2003; 

2. Preda, V., (coord.), Metoda proiectelor la vârstele timpurii, Ed Miniped, Bucureşti, 

2002  

3. Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, Ed. Polirom, Iaşi, 2006; 

4. Joiţa, Elena, (coord.), Formarea pedagogică a profesorului- instrumente de învăţare 

cognitiv-constructivistă, E.D.P., Bucureşti, 2008. 

 

Predarea în echipă în proiecte educaţionale - modalităţi de realizare  

                                                                                   

    Prof. Ţogoe Petra și Furtună Popa Cecilia 

    Şcoala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu” Giurgiu 

 

Moto: “ Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi 

împreună este succesul.” (Henry David Thoreau) 

Predarea în echipă este înţeleasă ca un mod de abordare a predării în care două sau mai 

mai multe cadre didactice îşi împart responsabilităţile pentru aceeaşi grupă de elevi. 

Mai greu de implementat la clasă, este uşor de aplicat în cadrul diferitelor proiecte 

educaţionale derulate în şcoli.  

Am aplicat acest mod de de lucru în cadrul mai multor proiecte, dar am ales pentru 

exemplificare ultimul proiect derulat în cadrul Programului Mondial ECO-SCHOOLS, 

Proiectul European “ Mănâncă Responsabil!”, proiect finanţat de Uniunea Europeană. Fiind o 

şcoală cu un efectiv numeros, 1177 elevi,  proiectul nu s-ar fi derulat cu bune rezultate fără o 

bună colaborare între cei doi coordonatori şi echipa de proiect. 

Coordonatorii proiectului: 

Prof. ŢOGOE PETRA, prof. FURTUNĂ-POPA CECILIA 

Beneficiari: Elevii claselor P-VIII, Şcoala Gimnazială “ Acad. Marin Voiculescu”, Giurgiu 

Au participat : 

- 9 ţări: Bulgaria, Republica Cehia, Croaţia, Letonia, Malta, Polonia, România,Slovacia, 

Slovenia.  

- 50 şcoli din România:  6 grădiniţe, 25 de şcoli, 18  licee, 1şcoală specială.  
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Ce ne-am propus: 

Scopul proiectului: 

- responsabilizarea şcolii, a elevilor, a părinţilor, a comunităţii locale  în ceea ce priveşte 

influenţa pe care o are consumul de hrană asupra populaţiei şi asupra mediului 

înconjurător.  

Obiectivele: 

- Înţelegerea conceptului de consum responsabil de hrană luând în considerare influenţa 

asupra mediului;  

- Schimbarea în bine a consumului de hrană care să nu pună în pericol viaţa populaţiei şi 

a mediului înconjurător.  

Am urmărit cei “7 PAŞI PENTRU A MÂNCA RESPONSABIL”: 

Pasul 1- COMITETUL ECO-ŞCOALĂ- alegere, stabilirea responsabilităţilor. 

Un coordonator s-a ocupat de alegerea prin vot a responsabililor la nivel de clasă şi 

formarea  comitetului, al doilea a ajutat la alegerea responsabilităţilor, împărţirea rolurilor în 

cadrul proiectului, ajutaţi de către cadrele didactice şi elevii responsabili de activitatea 

respectivă. 

Pasul 2- ANALIZA CONSUMULUI DE ALIMENTE- aplicarea chestionarului, analiza 

rezultatului, graficul. 

Un cadu didactic s-a ocupat de aplicarea chestionarului unui număr de 120 elevi, altul 

a analizat rezultatele împreună cu Comitetul-Eco şi, conform graficelor, domeniul ales a fost 

“Sănătate şi stil de viaţă”. 

Pasul 3- PLANUL DE ACŢIUNE- îmbunătăţirea punctelor slabe referitoare la Consumul 

Responsabil de Alimente.  

Am stabilit împreună cu elevii  un plan care să pornească de la paşi mici, pentru a obţine 

rezultatele dorite şi am propus activităţi prin care să putem schimba ceva în stilul deficitar de 

hrană al elevilor şcolii, în primul rând, dar şi al celor din comunitatea locală. 

Am dorit să schimbăm, cel puţin la nivelul şcolii, modul în care se hănesc elevii în 

pauza de masă, recomandând consumul de fructe de sezon, de preferat de la producătorii locali,  

şi pregătirea unui pacheţel cu hrană sănătoasă, în locul celei de tip fast-food. Am realizat 

sondaje la începutul implementării proiectului şi la sfârşit, iar rezultatele au fost îmbucurătoare, 

a crescut numărul elevilor care consumă fructe, a scăzut numărul celor care cumpărau din oraş 

pacheţelul cu mâncare, ceea ce a demonstrat că, proiectul a avut efect şi în afara şcolii, 

implicând şi familiile copiilor. 

Printre activităţi enumerăm: 

- “ Responsabili pentru viitor!”- diseminarea proiectului la nivelul comunităţii locale. 

Am invitat reprentanţi ai Primăriei Giurgiu, I.S.J. Giurgiu, C.C.D., Giurgiu,  A.P.M., 

Giurgiu, ai şcolilor din oraş, ai Asociaţiilor de părinţi.  
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Un coordonator s-a ocupat de redactarea invitaţiilor, programului, pliantelor de 

diseminare, a sondajului la nivelul şcolii,  celălalt de organizarea programului activităţilor: 

“Piramida alimentelor”,”Carnavalul fructelor şi al legumelor”, “ De la bobul de grâu la pâinea 

caldă”, expoziţie de desene, colaje, machete.  

Acestora s-a alăturat întreaga echipă a proiectului. 

- “Dar din dar”- din banii colectaţi în cadrul activităţilor proiectului am  donat fructe şi 

legume căminelor de copii din oraş, am încercat să dezvoltăm simţul etic, spiritul de 

voluntariat, de responsabilitate pentru întreaga comunitate locală. 

La această activitate au colaborat toţi membrii echipei. 

- “ 2016, anul responsabilităţii” – realizarea unui calendar cu fructe şi legume de sezon. 

Un coordonator s-a ocupat de redactarea calendarului , celălalt de distribuire, afişare, 

respectare. 

În fiecare sală de clasă a fost afişat un astfel de calendar, realizat cu fotografii trimise 

de elevi din grădinile şi livezile de acasă, pentru ca elevii să fie mereu la curent cu proiectul. 

- “ Din cămara bunicii”- realizarea unei expoziţii cu produse tradiţionale româneşti şi a 

unui carneţel de reţete pentru prepararea conservelor tradiţionale.  

Şi aici sarcinile au fost împărţite, un coordonator a cules reţetele, le-a prelucrat şi a 

realizat carneţelul pentru a putea fi tipărit, celălalt a organizat expoziţia cu produse tradiţionale. 

- “Deşeurile, un pericol?”- Campanie stradală de Ziua Pământului. 

Această activitate a vrut să demonstreze ce înseamnă consumul iresponsabil de hrană, 

atunci când, în urma consumului acesteia rezultă o mulţime de deşeuri care, de cele mai multe 

ori , nu sunt reciclate.  

Aici munca a fost destul de dificilă, au fost realizate, pe lângă pliante cu conţinut de 

avertizare asupra pericolului pe care îl reprezintă deşeurile de tot felul, tricori cu mesaje de 

salvare a Planetei Pământ print-un consum responsabil de hrană. Elevii au creat şi învăţat un 

imn-eco pe care l-au cântat în marşul desfăşurat pe străzile oraşului, în parc, la Primăria 

Giurgiu, unde au fost primiţi de domnul primar, care a fost de fiecare dată alături de noi la 

activităţile desfăşurate. A fost realizat apoi un clip video care a fost postat pe site-ul proiectului. 

Pasul 4- MONITORIZARE ŞI EVALUARE  

- Înregistrarea evaluării progreselor 

- Informaţii la avizier- Panoul Eco  

Şcoala are două etaje, aşa că e destul de greu de informat toţi elevii asupra activităţilor 

derulate sau care urmează. Pentru o bună monitorizare, au fost realizate aviziere la toate etajele, 

pentru ca toţi elevii să cunoască progresele din cadrul proiectului.  

Pasul 5-INTEGRAREA ÎN CURRICULUM  - s-au desfăşurat activităţi la aproape toate 

disciplinele. La ştiinţe au fost desfăşurate activităţi despre alimentaţia sănătoasă, despre 

Piramida alimentelor, la limba română au creat scrisori către fermierul din povestea proiectului, 
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au învăţat ghicitori, la matematică au înregistrat rezultatele sondajului, au făcut grafice, tabele, 

au cântărit şi înregistrat în tabele cantitatea de deşeuri timp de o săptămână, la educaţie 

muzicală au învăţat imnul-eco, la abilităţi practice, educaţie tehnologică au realizat produse din 

materiale reciclabile, la educaţie plastică au realizat planşe cu mesaje ecologice. Putem spune 

că proiectul a fost integrat foarte bine în curriculum. 

La acest capitol au lucrat în echipă toate cadrele didactice ale şcolii. 

Pasul 6 - INFORMARE ŞI IMPLICARE- confecţionarea de pliante şi postarea activităţilor 

pe reţelele de socializare.  

- https://www.facebook.com/manancaresponsabil/timeline  

- https://www.facebook.com/manancaresponsabilamv  

- http://www.valahiatv.ro/video/responsabil-pentru-viitor/     http://tvgiurgiu.net/sa-

mancam-sanatos-si-responsabil/  

- http://grupactualitatea.ro/giurgiu-mesagerii-lui-mos-craciun-au-ajuns-si-la-copiii-

institutionalizati/  

- https://www.youtube.com/watch?v=_gEAiydEKHw&feature=youtu.be  

- http://opiniagiurgiu.ro/politica/mesagerii-lui-mos-craciun-au-sediul-la-scoala-nr-8/  

Am implicat Primăria Giurgiu, I.S.J. Giurgiu, C.C.D., Giurgiu,  A.P.M., Giurgiu, şcolile 

din oraş,  Asociaţiile de părinţi. 

Pasul  7-ECO-CODUL – codul unei alimentaţii responsabile. 

Au fost implicate toate clasele şi toate cadrele didactice. Eco-codul a fost ales în urma 

propunerilor elevilor tuturor claselor şi în urma votului:  

„ Responsabil mă hrănesc,  

Sănătos eu vreau să cresc!” 

Produsul final al proiectului a fost “JURNALUL PROIECTULUI”, care a fost cu 

adevărat produsul unei echipe. Acesta a cuprins întreaga documentaţie a proiectului, toţi paşii 

acestuia, imagini din timpul activităţilor, creaţii ale elevilor, imagini cu creaţii plastice, colaje, 

machete, pliante, panoul proiectului, calendarul, carneţelul de reţete, campania pentru salvarea 

planetei. 

Proiectul nu avea aceeaşi eficienţă dacă ar fi fost desfăşurat de o singură persoană, 

munca în echipă a fost cheia succesului.  

  Ca o concluzie:  

“Un om poate să fie un element foarte important într-o echipă, dar un om nu poate face 

o echipă.” (Kareem Abdul Jabbar) 

https://www.facebook.com/manancaresponsabil/timeline
https://www.facebook.com/manancaresponsabil/timeline
https://www.facebook.com/manancaresponsabilamv
http://www.valahiatv.ro/video/responsabil-pentru-viitor/%20%20%20%20,
http://www.valahiatv.ro/video/responsabil-pentru-viitor/%20%20%20%20,
http://grupactualitatea.ro/giurgiu-mesagerii-lui-mos-craciun-au-ajuns-si-la-copiii-institutionalizati/
http://grupactualitatea.ro/giurgiu-mesagerii-lui-mos-craciun-au-ajuns-si-la-copiii-institutionalizati/
https://www.youtube.com/watch?v=_gEAiydEKHw&feature=youtu.be
http://opiniagiurgiu.ro/politica/mesagerii-lui-mos-craciun-au-sediul-la-scoala-nr-8/
http://opiniagiurgiu.ro/politica/mesagerii-lui-mos-craciun-au-sediul-la-scoala-nr-8/

