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Proiectarea didactică și management european în spațiul românesc 

 

Educatoare: Mihaela Dumitrașcu, 

Liceul sanitar „ Antim Ivireanu„ – Grădinița cu program prelungit Nord 1, 

Localitatea Rm.Vâlcea, 

Județul Vâlcea 

 

 

Step-by-Step, Montessori, Waldorf – variante de organizare şcolară 

 

 

Argument 

 

          Motto: 

                       '' Cel care se pricepe nu vorbește, stăpânind erudiția el tace''.  

Lao-Tzu 

 

 

Dimensiunea europeană a educației nu trebuie să limiteze posibilitatea tinerilor de a-și 

construi liber propria identitate. Pentru a putea alege însă, ei trebuie mai întâi să învețe să știe 

care sunt alternativele, în special în domeniul valorilor, unde orientarea este mai dificilă mai 

ales dacă se renunță la modele pentru a nu limita libertatea individului. În acest sens, 

dimensiunea europeană facilitează formarea identității culturale și morale a individului. 

 

 

Alternative educaţionale 

 

Fiecare dintre noi a asistat în secolul XXI, mai mult ca oricând la o ''punere sub lupă'' 

a sistemului educațional, determinat atât de noile schimbări ale societății cât și de impregnarea 

valorilor aduse din vest în ceea ce privește sistemul educațional. Aceasta tendință s-a 

concretizat în România prin introducerea alternativelor educaționale, cele mai multe având la 

baza inițiative private. 

Privite la început cu reticență, aceste inițiative private au ajuns astazi a fi apreciate de 

cei mai mulți dintre cei implicați în actul educațional. Dacă până mai ieri, societatea 

româneasca se ferea a aminti de alternativele educaționale care existau în vest astăzi observăm 
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o preferință către aceste sisteme-lucru deloc neglijabil pentru cei interesați a introduce reforma 

în învățământ. 

În comunicatul de presă al M.E.C si C.N.A.E din 31.03.2004 sunt precizate cele 5 

forme de educații alternative existente în România: 

          *Pedagogia Waldorf (1990) 

          *Pedagogia Montessori (1993) 

          *Pedagogia Freinet (1995) 

          *Alternativa Step by Step (1996) 

          *Planul Jena (1996) 

Prof. Dr. Gheorghe Felea, coordonatorul lucrării Alternative Educaționale din România 

precizează că educația tradițională reprezintă elementul static, pe când educația alternativă 

reprezintă elementul dinamic. Astfel în învățământul tradițional se pregătește elevul pentru 

viață, pe când în învățământul alternativ școala face parte din viață, cunoștintele sunt 

descoperite de copil. 

Alternativele educaţionale/pedagogice reprezintă variante de organizare şcolară, care 

propun soluţii de modificare a anumitor aspecte legate de formele oficiale, consacrate, de 

organizare a activităţii instructiv-educative.  

Proiectarea şi realizarea alternativelor educaţionale reprezintă acţiuni care se realizează 

prin raportare la finalităţile educaţionale formulate la nivelul macro, al idealului şi al scopurilor 

educaţionale şi la nivelul micro, al obiectivelor educaţionale care direcţionează procesul de 

învăţământ.  

În cadrul sistemului de învăţământ din România, prin iniţiativele realizate la nivel 

central, teritorial şi local, după anul 1990, sunt instituţionalizate următoarele alternative 

educaţionale, aplicabile în învăţământul preprimar şi primar, cu deschideri spre învăţământul 

secundar: Waldorf, Montessori, Step by step, Freinet şi Jena-Petersen. 

Noile orientări din educaţie, care au promovat puternic metodele active şi naturale, 

denumite de unii şi alternative pedagogice s-au dezvoltat în timp sub multiple forme şi treptat 

au însemnat în lume mai mult decât o opoziţie la vechea pedagogie. Treptat ele au modificat 

întreaga abordare a practicii şi activităţii pedagogice. 

Spre finele secolului XIX şi începutul secolului XX s-a conturat în educaţia din Europa 

o mişcare de contestare a învăţământului tradiţional, de înnoire a sistemului tradiţional de 

predare pe clase şi lecţii, cu conţinuturi teoretice, formale, rigide şi în mare parte exterioare 

posibilităţii de alegere şi motivare instrinsecă a copilului. Semnificativă pentru noua tendinţă 

lansată este titlul unei lucrari semnate de Ellen Key, Secolul copilului (1900). 

Tendinţa de înnoire o regăsim sub diverse denumiri în lume: Educaţia Noua (Franţa, 

Elveţia, Belgia),  Pedagogia Reformei (Germania). Această tendinţă s-a concretizat şi în 

România, atât în perioada interbelică cât şi după anul 1989.  
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Şcoala Waldorf 

 

”Nevoia de fantezie, simţul pentru adevăr, simţul de răspundere- acestea sunt cele trei 

forţe care sunt nervii pedagogiei” 

Rudolf Steiner 

  Pedagogia Waldorf a fost creată la începutul secolului XX. Ea se bazează pe 

antropologia dezvoltată de Rudolf Steiner (1919) la iniţiativa directorului fabricii de ţigarate 

Waldorf Astoria.  

În România, învățământul Waldorf este învățământ de stat, organizat de Ministerul 

Educației, Cercetarii și Tineretului, în baza Acordului General de Cooperare, încheiat în anul 

1996. 

Fiind orientată antropologic, această educaţie, ţine seama de necesităţile şi capacităţile 

fiecărui individ. Conţinutul disciplinelor nu urmăreşte însuşirea acestora, ci să stimuleze 

interesul copilului pentru cunoaştere. Dezvoltarea gândirii, simţirii, voinţei copilului sunt 

obiectivele esenţiale ale acestei alternative educaţionale. 

Pedagogia Waldorf  se bazează şi funcţionează pe baza unui număr de principii 

pedagogice. Principiul fundamental este abordarea integrală a fiinţei umane conform cu 

specificul vârstei şi având ca ţel dezvoltarea personalităţii copilului. Principiul organizării 

ritmice a situaţiei educaţionale – organizare ritmică reflectată în pedagogia Waldorf prin 

planificarea pe “epoci de studiu”- module de 2-4 săptămâni în care zilnic între orele 8 şi 10 

sunt studiate materiile principale (româna, matematica, fizica, chimia, biologia, istoria, 

geografia etc). Principiul asigurării unui echilibru între teorie şi practică are în vedere 

obiectivul pedagogiei Waldorf  de a forma şi dezvolta elevul atât din punct de vedere cognitiv, 

cât şi din punct de vedere afectiv și volitiv. 

O clasă I Waldorf este preluată de un învăţător (diriginte) timp de 8 ani. Învăţătorul 

(dirigintele) predă pe perioade de 2-5 săptămâni (matematică, fizică, istorie etc.) în etape 

succesive. După vârstă, instruirea durează între 24-36 ore săptămânal. La acestea se adaugă 

teatru, orchestră etc. În curriculum-ul şcolar există o pondere mare de discipline artistice. 

Absenţa unui manual unic contribuie la creşterea respectului faţă de cărţi şi alte surse. Elevii 

se obişnuiesc astfel să se documenteze din cât mai multe surse, în studiul unei teme. În şcoala 

Waldorf  încă de la început copiii lucrează pe caiete fără liniatură. Se consideră că liniatura 

este folosită cu scopul de a îngrădi şi limita la norme clar stabilite scrisul copilului. Alternativa 

Waldorf nu pledează însă pentru un scris dezordonat, ci dimpotrivă, ordinea, latura estetică, în 

general, sunt puternic cultivate în şcoală. În şcoala Waldorf nu se dau note, deoarece acestea 

evidenţiază competiţia între elevi, ceea ce conduce adesea la rezultate negative în plan 

individual şi de grup. Nu sunt nici examene formale. Contează mult imaginea profesorului 

despre evoluţia elevului. La acestea se adaugă teste (caiete de epocă, pe perioade) scrise de 

copil. La sfârşitul anului se face o caracterizare scrisă, amplă, pe baza căreia sunt orientaţi şi 

copii şi părinţii. 

În concluzie, particularităţile esențiale ale învăţământului Waldorf sunt: 

http://timez.ro/category/carte/carte-copii/
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 importanţa acordată ritmului; 

 învăţarea în perioade; 

 şcoală fără manuale; 

 caietele şi instrumentele de scris; 

 ponderea deosebită a cursurilor artistice şi practice; 

 şcoală fără note; 

 conducerea clasei de către învăţător şi dincolo de clasa a IV-a; 

 conducere colegială; 

 materii şi activităţi specifice. 

În anul 2008 reţeaua şcolară de tip Waldorf, era prezentă în 28 de localităţi din 22 de judeţe 

din Romania, şi cuprindea: 

 40 de grupe de grădiniţă; 

 140 de clase I – XII, cu 2.416 elevi şi 299 de cadre didactice; 

 

Sistemul educaţional Step by Step 

 

Programul Step by Step (denumit iniţial în SUA „Head Start”) este destinat copiilor de 

la naştere şi până la vârsta de 13 ani, precum şi familiilor acestora.  

În România (ca şi în alte ţări din Europa de Est) programul a pătruns în 1995 cu numele 

de Step by Step, la iniţiativa Fundaţiei Soros pentru o Societate Deschisă, prin semnarea unei 

Convenţii cu Ministerul Educaţiei  Naţionale. Începând din martie 1998 programul este 

continuat de ’’Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională’’ care oferă noi 

metode de educare a generaţiilor viitoare. 

În ţara noastră programul Step by Step a fost recunoscut de la început ca 

alternativă educaţională de către MECT. În prezent această alternativă dezvoltă împreună cu 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului un program de instrucţie şi educaţie 

pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial în peste 40 de judeţe. La nivel preşcolar 

există în prezent 801 grupe în 320 grădiniţe, iar la nivel primar funcţionează 606 clase, în 216 

şcoli.                  

Step by Step este un progam educaţional de stat, în care predarea se face 

respectând  curriculum-ul naţional pentru învăţământul primar. Programul zilnic este de 8 ore 

şi se desfăşoară sub îndrumarea a două învăţătoare la fiecare clasă. Învăţarea are loc într-un 

mediu educaţional plăcut, în săli de clasă cu mobilier modular şi cu o dotare 

materială deosebită. Procesul instructiv-educativ se bazează pe aplicarea metodelor moderne 

şi pe formarea la copii a deprinderilor de muncă independentă. Acestea se dezvoltă cu 
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precădere în cadrul centrelor de activitate, specifice acestei alternative educaţionale. Este un 

program de reformă educaţională bazat pe concepţiile unor teoreticieni redutabili ai 

psihopedagogiei: Piaget, Vigotski, Erikson, Rogers, Montessori, etc. 

Alternativa Step by Step are misiunea de a dezvolta la fiecare copil capacitatea de: 

 a fi creativ; 

 a-şi forma o gândire critică; 

 a descoperi opţiuni; 

 a avea iniţiativă; 

 a defini şi rezolva o problemă; 

 de a comunica uşor cu semenii, de a înţelege şi de a negocia; 

Programul promovează educaţia centrată pe copil, predarea orientată după nevoile şi 

interesele copilului, învăţarea organizată în centre de activitate, implicarea familiei şi 

comunităţii în educaţia copiilor, respectarea şi aprecierea diversităţii umane, susţinerea 

incluziunii grupurilor defavorizate. 

La şcolile Step by Step fiecare clasă (grupa) are câte două învăţătoare (educatoare). La 

începutul unei zile în clasa Step by Step are loc întâlnirea de dimineaţă. Această întâlnire nu 

este o oră de curs, iar durata ei este variabilă şi poate ţine chiar de la 8:00 până 9:00. Acum 

este un prilej pentru copii să se salute, să comunice, dar şi să afle tema şi activităţile zilei. 

Centrele de activitate sunt zone delimitate ale clasei (grupei), dotate cu material 

didactic specific unei anumite activităţi, zona în care fiecare copil are sarcini individuale sau 

de grup adecvate nivelului său de dezvoltare. Centrele obligatorii, la care se pot adăuga altele 

facultative, imaginate de cadrele didactice, sunt: 

 de citire; 

 de scriere; 

 de ştiinţe; 

 de matematică; 

 de artă; 

 de construcţii; 

         În acest sistem copilul învaţă prin descoperire, prin interacţiunea sa cu mediul şi cu 

ceilalţi oameni. Şcolile Step by Step consideră părinţii primii dascăli ai copilului şi parte din 

procesul de învăţământ – ei sunt invitaşi şi acceptati firesc la clasă. Educaţia şi evaluarea sunt 

individualizate. Performanţa unui copil într-un anumit domeniu de dezvoltare se poate 

compara doar cu alte domenii de dezvoltare ori cu propria performanţă sau abilitate, nu cu un 

standard extern. În această alternativă se tinde ca fiecare copil să achiziţioneze şi să-şi dezvolte 

aptitudini şi abilităţi fizice, cognitive, emoţionale, etico-morale, artistice, teoretice, sociale şi 

practice, în vederea unei participări active în cadrul societăţilor deschise. 
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Studii de specialitate au dovedit că angajarea copiilor în competiţie la vârste de până la 

10-11 ani induc renunţarea şi demobilizarea învăţării, prin diminuarea încrederii în forţele 

proprii. Din acest motiv alternativa educaţională Steb by Step nu crează explicit situaţii de 

competiţie. În acelaşi fel sunt evitate şi momentele de punere a copiilor în situaţii de 

inferioritate care mai târziu ar putea duce la eşec scolar. Programul cultivă de asemenea 

responsabilitatea personală şi capacitatea de a lua decizii în cunoştinţă de cauză, între mai 

multe alternative. 

 

Pedagogia Montessori 

 
“Sa nu faci niciodată pentru un copil ceea ce poate face singur.” 

                                                                                                                       Maria Montessori 

Conceptul de respect pentru copil – ca individ cu personalitate și potenţial – este 

esenţial în pedagogia Mariei Montessori.  Pedagogia Montessori are drept principiu de bază 

educaţia necesară, adecvată şi continuă – tendinţe ale reformelor actuale din educaţie care 

confirmă ideile Mariei Montessori şi le fac aplicabile în practică. Ca atare, prin pedagogia 

Montessori se urmăresc promovarea drepturilor copilului, extinderea şi intensificarea educaţiei 

timpurii şi educarea părinţilor, formarea deprinderilor de activitate intelectuală intensă şi 

continuă, de adaptabilitate şi de asumare a schimbărilor; creşterea rolului mediului educativ în 

ansamblul educaţiei, în familie şi în comunitate. 

Într-o clasă Montessori copiii desfăşoară activităţi din viaţa cotidiană, care învaţă 

copilul obişnuinţe pozitive despre muncă, încurajează dezvoltarea conceptualizării şi a 

aptitudinilor de a observa. Aproape toate lecţiile sunt individuale, deci fiecare copil are de 

obicei un plan diferit de activităţi pe care educatorul îl gândeşte şi îl pune în practică în funcţie 

de interesul şi nivelul la care se află copilul. 

Toate materialele din clasă sunt uşor accesibile şi la dispoziţia copiilor, aşezate pe 

rafturi joase. Copilul este liber să aleagă dintre materialele care i s-au prezentat anterior şi după 

ce termină de lucrat cu ele ştie că trebuie să le aşeze pe raft în acelaşi loc şi în aceleaşi condiţii, 

gata pentru următorul copil interesat de aceeaşi activitate. 

În clasele Montessori copilul se poate mişca liber dintr-o parte a clasei în alta, ascultând 

de propriul lui impuls interior. Cu timpul, exerciţiul alegerii devine obişnuinţă, adică se 

dezvoltă capacitatea copilului de a lua decizii cu privire la propria persoană. 

Într-o grupă de grădiniţă Montessori copiii sunt organizaţi pe trei nivele de vârstă, între 

3 şi 6 ani. Copiii care au început anul acesta grădiniţa la 3 ani vor fi în aceeaşi clasă încă doi 

ani de acum înainte. Acum sunt cei mai mici, peste doi ani vor fi cei mai mari. Un proces de 

creştere şi dezvoltare pe care ei înşişi îl sesizează cu mult entuziasm. În felul acesta relaţiile 

dintre copii în cadrul orelor de program seamănă mult mai mult cu viaţa din afara şcolii, adică 

cu viaţa reală. 

Un alt aspect deosebit este faptul că în clasa Montessori există un singur exemplar al 

fiecărui material, ceea ce înseamnă că un singur copil poate desfăşura activitatea care implică 
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acel material. În mod implicit, dacă un alt copil vrea să folosească acelaşi material va trebui să 

aştepte până ce colegul lui termină activitatea şi aşază materialul înapoi pe raft. La începutul 

anului se pot crea conflicte, dar in timp acceptarea devine obişnuinţă. În mod indirect, se educă 

astfel respectul pentru lucrul altuia şi răbdarea de a aştepta să-ţi vină rândul. 

Scopul metodei Montessori este așadar educația, nu școlarizarea. Iar a educa înseamnă, 

etimologic vorbind, a scoate la lumină potențialul (lat. ex. ducere = a extrage). Maria 

Montessori a creat materiale educaţionale (mijloace didactice) specifice pentru copiii cu care 

a lucrat, ca raspuns la nevoile individuale de dezvoltare ale acestora. Există patru stadii de 

acţiune cu aceste materiale: 

 Introducerea – educatorul prezintă materialele senzoriale unui singur copil ori, 

ocazional la mai multi copii. Scopul prezentarii este stimularea interesului si 

demonstrarea lucrului cu aceste materiale. 

 Manipularea – realizarea de catre copil a lucrului cu materialele. 

 Repetiţia – nevoia de repetiţie este modul copilului de a-şi perfecţiona noile abilităţi. 

 Crearea varietăţii – aplicarea informaţiilor şi abilităţilor la situaţii noi. 

În România a existat o Asociaţie Montessori încă din anul 1933, reactivată în 1990. În 

circuitul acestei alterantive au intrat însă din păcate puţine unităţi şcolare (8 din 4 judeţe). 

 

Concluzie 

Ioan  Slavici spunea: “Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte 

cultivând destoinicirile intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţă”. 

Nu avem nicio îndoială că cei mai mulţi dintre cei implicaţi în educaţie şi învăţământ, 

dar şi simplii părinţi sau cetăţeni interesaţi de soarta viitorului ţării lor sunt de acord cu Ioan 

Slavici. Pentru ca şcoala să cultive “destoinicirile intelectuale” și practice ale copilului, ea ar 

trebui să ştie atât cum să o facă prin curriculum, pedagogie, resurse şi politici înţelepte dar şi 

care sunt “destoinicirile” fiecărui copil care îi intră pe poartă. Şcoala, universitatea, părinţii, 

organizaţiile non-guvernamentale trebuie să se pună de acord asupra direcţiei spre care să se 

îndrepte societatea românească, să creeze cadrul necesar astfel încât copiii de astăzi să simtă 

“trebuinţa de a învăţa toată viaţă” pentru propria desăvârşire. De la Aristotel încoace, (care 

avea o dilemma in ceea ce priveste educatia - sa fie  morală sau culturală), şi până în ziua de 

astăzi, întrebările despre rolul şi scopul educaţiei viitoarelor generaţii transcend graniţe şi 

perioade istorice. 

       Provocarea pentru noi astăzi este de a căuta şi încerca să creăm o lume mai bună cu 

materialul avut şi în contextul social, uman, istoric şi geografic contemporan al României. 
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Consilierea părinţilor 

 

Prof. Ducan Adriana- Mihaela,  

Scoala Gimnaziala Sfantul Nicolae București 

 

Motto: 

„Tratează-l pe om aşa cum este, şi aşa va rămâne. Tratează-l aşa cum poate şi ar trebui să 

fie, şi va deveni aşa cum poate şi trebuie să fie.“ 

(Goethe) 

Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei 

personale, se dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare 

al interacţiunilor dintre copil şi mediul social. Are rolul central în asigurarea condiţiilor 

necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei, care stau la baza structurii 

personalităţii individului. 

Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este 

de a uşura o anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, 

ei începând educarea lui în mediul familial. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul ei bine 

stabilit în dezvoltarea copilului. În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice 

de psiho-pedagogie devine o necesitate.  

În general, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă  de viaţă a 

acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive, cât şi negative, pe parcursul mai multor 

generaţii. 

Pentru realizarea unei educaţii „sănătoase“, pentru sprijinirea familiei în îndeplinirea 

funcţiei educative, în a construi deprinderi, atitudini, capacităţi, competenţe, comportamente 
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parentale pozitive şi o imagine de sine puternică la părinţi şi copii există numeroase forme de 

sprijin. Consilierea familiei şi consilierea parentală, forma principală de sprijin a părinţilor, 

sunt acţiuni ţintite, profesionale, realizate de specialişti (consilieri psiho-pedagogi, consilieri 

educaţionali, psihologi) care derulează activităţi organizate şi planificate, în urma sesizării unor 

probleme. 

Familia este mediul care are cea mai mare influenţă în dezvoltarea copilului. Îl ajută să 

îşi câştige o putere interioară, sentimentul propriei valori şi conştiinţa propriilor limite astfel 

încât acesta să se dezvolte urmărindu-şi propriile interese şi idealuri şi fiind, în acelaşi timp, 

capabil să se adapteze la cerinţele mediului natural, social în care trăieşte. Aproape toţi părinţii 

din zilele noastre se confruntă cu situaţii de care se simt depăsiţi, mulţi îşi pun o sumedenie de 

întrebări şi ar vrea să primească ajutor în această întreprindere deosebit de importantă care este 

educarea copiilor. 

De unde să capete acest sprijin? Este adevărat că au apărut o mulţime de publicaţii în 

acest sens: cărţi, broşuri, articole în ziare şi reviste. Cărţile, scrise de specialişti în domeniu, 

sunt o excelentă bază de pornire, articolele din ziare şi reviste sunt uneori, puse sub semnul 

comercialului şi, deşi cuprind multe lucruri bune, nu pot da răspuns pentru fiecare situaţie. De 

aceea, păstrarea unei mai strânse legături a părinţilor cu educatorul şi consilierul şi discutarea 

problemelor cu aceştia în momentul sesizării lor ar lămuri multe lucruri şi ar reduce numărul 

neînţelegerilor care, altfel, se acumulează şi generează stări conflictuale. Dar, în calea 

consilierii părinţilor, apar nenumărate probleme, printre cele mai frecvente fiind următoarele: 

 lipsa informaţiilor - părintele nu ştie ce presupune consilierea şi nu ştie care pot fi 

rezultatele acesteia; uneori confundă consilierul cu psihologul sau psihiatrul; informaţiile 

lipsite de veridicitate transmise pirn diverse căi de mass-media pot provoca reţineri din partea 

părinţilor, în colaborarea în programul de consiliere. 

 lipsa de încredere în relaţiile părinţi-profesionişti - unii părinţi nu au încredere în 

specialişti dintr-o experienţă anterioară negativă, nu cred că pot exista  soluţii viabile pentru 

problemele lor; consideră că nu poate fi ajutat, este reţinut, nu are încredere în bunăvoinţa 

consilierului şi astfel evită relaţiile în acest sens; 

 comunicarea dificilă a unor aspecte reale - unele aspecte din familie nu pot fi expuse 

cu uşurinţă de către părinţi, aceştia având anumite rezerve în prezentarea problemelor lor. 

 confruntarea cu mentalităţile comunităţii - mulţi părinţi refuză consilierea deoarece 

contează mai mult ceea ce gândesc alţii, decât schimbarea de comportamente, care ar duce la 

un echilibru în propria familie; 

 stigmatul/eticheta - părintele se consideră o persoană etichetată, stigmatizată, care nu 

este stimată de alţii şi de aceea nu doreşte consilierea, pentru că nu-i găseşte rostul sau 

consideră că prin consiliere nu se va schimba ceva; 

 lipsa de responsabilitate - sunt părinţi care consideră că îngrijirea materială este singura 

preocupare a părinţilor şi pentru componentele educaţiei aşteaptă rezolvări numai din partea 

profesorului sau a consilierului. Aceştia nu vin la activităţile anunţate, găsind tot felul de scuze, 

din comoditate sau dezinteres profund. 

 preocupări excesive, exclusive, pentru randamentul şcolar - unii părinţi nu înţeleg 

nevoile propriilor copii, singurul interes fiind acela asupra rezultatelor şcolare manifestând 

ostilitate şi făcând dificilă colaborarea cu ei; 

 timiditatea/lipsa de încredere în sine - părintele nu doreşte ajutorul consilierului 

deoarece crede că nu este capabil să participe la programe parentale, nu poate să aibă vreo 

contribuţie şi este jenat de acest fapt; 
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 conservatorismul reprezintă unele reacţii negative ala părinţilor la idei noi. Acesta 

provine din educaţia actualilor părinţi în familia în care au crescut  sau din lipsa de informaţii 

referitoare la parametrii dezvoltării normale a copilului din punct de vedere fizic, cognitiv, 

afectiv; 
 existenţa a mai multor opinii de specialitate, care uneori se contrazic, îi bulversează pe 

părinţi şi aceştia îşi pierd încrederea. 

 neîncrederea în instituţia respectivă şi în reprezentanţii săi –  în unele cazuri, atitudinea 

părinţilor oscilează între indiferenţă şi opoziţie faţă de structura şcolară, chiar dacă se produc 

contacte cu cadrele didactice şi chiar dacă acestea nu sunt rele. Cadrele didactice pot fi 

respectate ca persoane, ceea ce nu împiedică să fie criticate în calitate de reprezentanţi ai unei 

instituţii ameninţătoare şi adesea coercitivă în însăşi principiile sale de funcţionare. Dacă un 

copil nu se simte bine la şcoală, dacă el face obiectul unor remarci - justificate sau nu - din 

partea învăţătorului, dacă este obiectul unei respingeri din partea celorlalţi copii, părinţii şi 

familia sa, precum şi întregul grup din care face parte vor fi întotdeauna alături de el pentru a-

l suţine şi a-l proteja. Se poate întâmpla, de altfel, atunci când un copil nu vrea să meargă la 

şcoală, ca acesta să profite de situaţie şi să prezinte dinadins în culori sumbre viaţa sa la şcoală. 

Alegerea sa va fi respectată de către părinţi. Cum poate fi schimbat acest fapt? Cu siguranţă nu 

începând cu instruirea copilului, ci prin acceptarea părinţilor. 

Nu trebuie uitat că problemele cu care se confruntă părinţii care se poartă abuziv cu 

copii lor pot avea ca substrat faptul că au fost abuzaţi când erau copii. Ei cred că pedeapsa şi 

mustrarea continuă sunt necesare pentru că aşa au crescut şi ei. Pentru astfel de părinţi, într-un 

program normal care promovează respectul copilului şi nonviolenţa probabil că le va fi dificil 

să se adapteze. Poate fi prima dată în viaţa lor, când sunt trataţi pozitiv şi încurajaţi. 

Impedimentele în consilierea părinţilor pot apărea şi din lipsa de interes a părinţilor sau 

din lipsa de deschidere a cadrelor didactice în a permite părinţilor a lua parte la gestiunea şcolii. 

Părinţii trebuie să aibă posibilitatea de a influenţa natura educaţiei propriilor copii. Ei trebuie 

să aibă nu numai un rol informaţional, ci şi unul decizional. Luând contact cu nevoile şcolii, 

găsesc mai uşor soluţii optime în educarea copiilor lor. 

Fiecare părinte doreşte să fie ceea ce putem numi „un părinte bun“. Este adevărat că 

nimeni şi nicăieri nu ne învaţă cum să fim părinţi mai buni. Fiecare dintre noi facem tot ce ne 

stă în putinţă la un moment dat pentru binele copiilor noştri. Însă, câteodată, greşim si ne este 

greu să recunoaştem acest lucru. Negăm existenţa vreunei probleme şi astfel ni se pare firesc 

să nu cerem ajutor (indiferent din partea cui ar putea veni acesta: şcoala, psiholog, medic 

specialist, preot etc.). În felul acesta desconsiderăm posibilităţile de a soluţiona o situaţie 

problematică dar şi faptul că resursele necesare rezolvării ei sunt la îndemâna noastră. 

O slabă colaborare, intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile lui, neacceptarea 

unor diferenţe de pregătire, condiţiile social-economice, religia, naţionalitatea pot crea 

conflicte între părinţi şi consilieri sau profesori. De asemenea, numărul limitat al întâlnirilor 

sau neclaritatea rolurilor şi reponsabilităţilor fiecăruia pot genera conflicte. 

Numai printr-o bună cunoaştere reciprocă, printr-o comunicare şi cooperare efectivă, 

prin toleranţă şi înţelegere faţă de diferenţe, printr-un sprijin real şi permanent acordat familiei 

şi printr-o evaluare obiectivă se poate realiza o consiliere care să ducă la schimbarea 

comportamentelor părinţilor în favoarea copiilor.   
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 Am constatat că sunt părinţi care petrec mult timp cu copiii lor, căutând activităţi cât 

mai variate. Acestea stimulează activităţile sociale ale copilului, spiritul de iniţiativă, dezvoltă 

sentimentul de apartenenţă al acestuia. Iată câteva sugestii pentru petrecerea în comun a 

timpului liber: 

1. Pictatul pe faţă şi corp. Folosind vopseluri speciale, părinţii se pot bucura alãturi de copii, 

de imaginaţia şi creativitatea lor. 

2. În grădină. Pentru cei care beneficiazã de o „bucată de pământ”, îngrijirea plantelor (flori, 

legume etc.) poate fi o modalitate plăcutã de relaxare şi o posibilitate de comunicare afectivă. 

3. Colecţia familiei. Se pot colecţiona, împreunã cu copiii, cele mai variate obiecte, lucru care 

contribuie la dezvoltarea spiritului de echipă în familie. 

4. Campionatele familiei: cărţi, remy, table, şah, scrabble, puzzle, „Nu te supăra, frate!”, 

Piticot, Monopoly etc. Orice joc trezeşte copiilor spiritul de competiţie, stimulează ambiţia şi 

voinţa. 

5. Concursuri pe teme din desene animate. Mai ales pentru copiii mici, povestea, jocul, 

animaţia sunt metode utile pentru stimularea imaginaţiei şi a proceselor de cunoaştere. 

6. În bucătărie. Se pot inventa împreunã tot felul de reţete culinare. 

7. Voluntariatul. Împreunã, părinţi şi copii, se pot implica în activităţi de volutariat, iniţiate de 

diverse organizaţii neguvernamentale, în folosul comunităţii (acţiuni pentru: copiii străzii, 

bătrâni, persoane cu nevoi speciale, bolnavi cronici etc. sau diverse campanii de prevenire). 

8. Produse artistice. Realizarea de diverse produse artistice (colaje pe diverse teme, afişe, 

desene, ornamente, obiecte artizanale, podoabe de pom, cântece, poezii, origami etc.). Cu unele 

dintre acestea se poate decora casa. 

9. Colţul vesel. Pe un mic panou, plasat la vedere, se pot nota diverse mesaje, enunţuri, 

însemnări, caricaturi, desene pentru membrii familiei. Acestea dau culoare zilei. 

10. Aşteptând oaspeţi. Pentru organizarea unui eveniment, fiecare membru al familiei va primi 

sarcini concrete (decorarea casei sau a mesei, cumpărături, gătit, ornarea produselor 

alimentare, primirea oaspeţilor etc.). 

11. Lumea necuvântătoarelor. Orice animal e bine sã fie acceptat ca un „membru” al familiei. 

Îngrijirea animalelor de casă (câine, pisică, peşti, broscuţe, păsări, hamsteri etc.) dezvoltă 

asumarea responsabilitãţilor individuale, stimulează dezvoltarea afectivă. Mai mult, chiar, este 

bine să transmitem copiilor un mesaj pozitiv faţă de orice altă formă de viaţă din univers 

(îngrijirea mediului natural). 

12. Abilităţi practice. Realizarea unor produse utile (ghivece, scaune, suporturi, rafturi, farfurii, 

vaze etc.) din diferite materiale (lemn, sticlã, ceramicã, lut etc.). Ele vor fi folosite pentru uzul 

personal sau vor fi oferite în dar. 

13. Teatru (teatru de păpuşi pentru cei mici, joc de rol, scenarii, carnaval, karaoke pentru 

ceilalţi copii). Teatrul permite reflectarea unor stări emoţionale (pozitive sau negative), 
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descătuşarea unor inhibiţii proprii. Stimulează creativitatea şi plasează persoanele în situaţii de 

viaţă cu rol educativ. 

Alte activităţi uzuale, zilnice, pe care părinţii le pot face alãturi de copii: 

 vizionarea unui film împreunã şi discutarea acestuia; 

 citirea aceleiaşi cărţi şi comentarea aspectelor esenţiale, simbolurile; 

 cumpărături împreună; 

 măcar o orã pe săptămână plimbare fără un scop anume (în parc, pe stradă etc.) 

 activităţi casnice (gătit, spălat, curăţenie, mici reparaţii) 

 discuţii despre tendinţele moderne în modă, muzică etc.; 

 zilnic câteva minute pentru efectuarea unor exerciţii fizice de întreţinere; 

 excursii, atât cu scop educativ cât şi cu scop de relaxare; 

 în activităţile de relaxare (picnicuri, după-amieze petrecute în familie, excursii etc.) să 

fie invitaţi şi prietenii copiilor; 

 povestirea unor istorii de familie, folosind de albume de fotografii, obiecte 

reprezentative, alte persoane implicate. 
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A mai trecut o zi. Suntem aceiaşi oameni, cu aceeaşi iubire de copii, cu aceeaşi 

chemare faţă de profesie. Mai obosiţi, mai împovăraţi, dar tot noi, oamenii, oamenii şcolii.  

Opreşte, Doamne, ceasornicul cu care ne măsori trecerea... 

 

“Proiectare didactică şi management European în spaţiul românesc” 

Profesor Învățământ Preșcolar Elena Dociu, 

Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”  

Grădiniţa P.P.Nr. 1 

Roman, Neamţ 

 

„Au existat ogoare fără pământ roditor, dar niciun popor nu a dăinuit fără copii.”  

 

Bogăţia manifestărilor spirituale şi materiale din lumea satului românesc constituie un 

izvor nesecat pentru educarea şi instruirea tinerei generaţii care trebuie valorificat mai mult şi 

mai bine în învăţământul preşcolar. Vom face apel la valorile folclorului care constituie o cale 

posibilă, un mijloc de a îmbunătăţi procesul instructiv – educativ. S-au implicat în realizarea 

acestui proces, încă din secolul trecut oameni de cultură cum ar fi: Titu Maiorescu, Spiru Haret, 

George Breazul, Mihail Sadoveanu, D.G. Chiriac. Compozitorul D.G. Chiriac spune în „Pagini 

de corespondenţă”- Bucureşti- 1974, încercând să realizeze un repertoriu naţional:”am dat 

cântece româneşti copiilor mici şi mari”. Pentru a găsi metode adecvate de educaţie şi 

instrucţie, G. Breazul ne comunică: „primele elemente de metodică muzicală nu pot fi aflate 

într-un alt chip şi de alt undeva, decât din exteriorizările muzicale ale copilului sau din 

ambianţa lui”(Muzica românească de azi- Bucureşti- 1939)” 
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Consider că valorile folclorului, asigură o educaţie completă a copiilor. Folosim 

elemente ale acestuia la activităţile de dezvoltare a limbajului şi comunicării, cunoaşterea 

mediului, activităţi muzicale, activităţi plastice, educaţie pentru societate, educaţie fizică. 

Folclorul trebuie doar preluat de la generaţiile mai în vârstă care l-au păstrat nealterat deoarece 

transmiterea lui de la bătrâni la tineri se face în mod firesc. Pentru aceasta, să nu întrerupem 

curgerea prin care se face cunoscută creaţia populară, în special copiilor care trăiesc în mediul 

urban. Este grea această activitate pentru educatoare şi învăţători, dar o pot îndeplini cunoscând 

şi practicând folclorul. De o mare importanţă sunt serbările organizate cu prilejul Sărbătorilor 

de iarnă când  colindele, uratul cu pluguşorul, ursul, capra, jocul căiuţilor, sorcova sunt 

momente care marchează Anul Nou. În niciun moment al anului sau al vieţii omului, 

sentimentul unei depline descătuşări, al optimismului şi încrederii în ziua de mâine, nu poate 

fi regăsit ca în această zi a meselor întinse, a degustării roadelor hărniciei oamenilor şi dărniciei 

pământului. De Anul Nou, satul moldovenesc, satul românesc în general, este deschis ca o 

largă fereastră, spre lumea de demult, dar şi spre ziua prezentă şi viitoare. 

 

Cântecul şi dansul popular îşi aduc o contribuţie importantă la dezvoltarea copiilor prin 

conţinutul pozitiv de idei exprimate într-o formă emoţionantă, convingătoare, ele influienţează 

trăsăturile de caracter şi voinţă în formare, ale copiilor. Poveștile și basmele au rămas de-a 

lungul veacurilor operele cele mai îndrăgite de copii, încă din primii ani ai copilăriei și până în 

prezent. Dorința poporului de a avea o viață mai bună, de a învinge răul și greutățile provocate 

de forțele naturii, de asuprirea claselor dominante, basmele au un puternic substrat moral. Ele 

povestesc despre săraci şi bogaţi, despre buni şi răi, promovează astfel victoria binelui asupra 

răului. Basmul înfăţişează plastic cele mai frumoase însuşiri ale poporului      

Valorile închise ale melosului popular trebuie şi pot servi ca bunuri educative. În faţa 

întrebării –cu ce cântec începem educaţia muzicală- compozitorul şi pedagogul maghiar 

Kodaly Zoltan, răspunde:” din copilărie urmărim implantarea lentă, subconştientă a 

elementelor caracteristice aşezarea temerilor care stau la baza străvechii construcţii proprii. Cu 

cât este mai adâncă fundaţia, cu atât este mai trainică clădirea. Prima treaptă a temeliei este 

limba. A doua treaptă a acelei trăiri subconştiente este cântecul… trăsătura cea mai autentică, 

expresia cea mai vie a caracterului naţional este jocul şi cântecul de sorginte 

populară.”)”Cântecul în grădiniţă” – Budapesta – 1958). Tot Kodaly mai susţine, în aceeaşi 

carte, că:”a)trebuie să oferim copilului un repertoriu care să-i fie familiar; b)să i se potrivească 

mentalităţilor lui şi c)să aibă în acelaşi timp valoare artistică. Aceste calităţi le pot întruni la un 

loc numai cântecele populare.”       
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`Sărbătorile de iarnă (“Calendarul dulce”) debutează la ungurii catolici împreună cu 

Adventul, un fel de început al postului de Crăciun, care însă durează numai patru săptămâni, 

faţă de şase, câte sunt la români. Numele de "Advent" provine din latină şi a fost tradus în 

maghiară ca "Úrjövet", adică "Venirea Domnului". Mai mult chiar, calviniştii unguri au preluat 

de la protestanţii germani datina calendarului de Advent, obicei promovat şi de fabricanţii 

elveţieni de ciocolată: o cutie mare de bomboane, acoperită cu un carton colorat, care-l 

reprezintă pe Moş Crăciun, prevăzută cu mai multe ferăstruici, de unde copilul are voie să 

scoată în fiecare zi câte ceva: ba un marţipan, ba o caramea, ba o fondantă. Am văzut şi cutii 

care aveau imprimate pe spatele fiecărei ferăstruici câte un mesaj, de obicei, versete din 

Evanghelie ori îndemnuri educative. 

"Mikulás" (Miculaş)  vine în seara dinaintea zilei de Sfântul Nicolae. El cercetează 

ghetuţele puse de copii în fereastră. Moşul este însoţit de o ceată de drăcuşori, care se numesc 

"Krampusz" (Crampus) ori, mai alintat, "Krampuszkák". Dacă ghetele ori cizmuliţele sunt 

vopsite, atunci "Mikulás" le umple cu dulciuri, fructe exotice, nuci. Jucăriile au apărut mai 

recent, de când sărbătoarea a primit renumele de "Kis Karácsony", adică de Crăciunul cel mic. 

În mod tradiţional, Moşul le aducea doar dulciuri copiilor care-şi ascultau părinţii (vă întreb 

eu, cine a văzut babă frumoasă şi copil cuminte ?). Copiii  neastâmpăraţi erau daţi pe mâna 

drăcuşorilor, care-i băteau cu nuieluşele de mesteacăn, ce poartă numele de "virgács" (virgaci). 

Obiceiul udatului (stropitului) în cea de a doua zi de Paşti a fost adus în Evul Mediu de 

saşii din zona Sibiului. De aici, el s-a răspândit în toate zonele locuite de germani. Apoi, tradiţia 

a fost preluată de maghiarii lutherani, iar mai târziu s-a răspândit în toate comunităţile 

maghiarofone, indiferent de religie. În cele din urmă, el a fost adoptat şi de români.  

"Am fost într-o pădure verde 

 Am văzut o viorea albastră  

 Care stătea să se ofilească? 

Imi daţi voie să o stropesc?" 

(Originalul în limba maghiară:  

Zold erdoben iartam? Kek ibolyat lattam 

El akart hervadni? Meg szabad-e locsolni?). 

Într-un coş cu viorele, 

Cântă două păsărele 
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Păsările ciripesc 

Îmi daţi voie să stropesc? 

Pentru polonezi tradiţiile şi mai ales sărbătorile sunt deosebit de importante, fiind 

transmise de la o generaţie la alta şi supravieţuind încercărilor şi dramelor istorice care au 

măcinat Polonia de-a lungul istoriei. Multe dintre vechile tradiţii, originare din perioada 

păgână, şi-au pierdut în timp caracterul magic, devenind astăzi un prilej de sărbătoare şi o 

amintire plină de culoare a trecutului acestui popor. Alte sărbători importante sunt: Ziua Mamei 

(26 mai), Ziua Bunicii (21 ianuarie) şi Ziua Copilului (1 iunie). Dintre cele religioase, în afara 

Crăciunului şi Paştelui, pentru polonezi este deosebit de importantă Ziua Sf. Andrei, când se 

spune că poţi ghici viitorul, interpretând formele luate de ceara fierbinte scursă în apa rece. 

Cultivarea dansurilor naţionale e un mijloc nu numai de educaţie fizică , ci şi de educaţie în 

unul din aspectele cele mai esenţiale ale  naţiei însăşi. Educaţia fizică şi sportul nu sunt străine 

folclorului, adică poporului ca preocupare. Rădăcinile sportului sunt bogate, sănătoase şi 

frumoase, pentru că ele se hrănesc din folclor.  

 

În spaţiul European, folclorul în general – folclorul moral în special- rămâne un fapt 

istoric permanent. Acesta aparţine istoriei de două ori: odată ca mărturie a unor timpuri trecute, 

a doua oară ca realitate spirituală vie, cu începuturi greu de precizat.  Este ramura mentalităţii 

populare care trăieşte peste veacuri. Izvorul lui poate să fie în literatura cultă, dar permanenţa 

îi poate fi asigurată numai prin filonul popular. Pedagogia populară, folclorică, a stat la baza 

pedagogiei culte la fel cum gândirea filozofică evoluată a avut la bază înţelepciunea populară. 

Adăugăm intenţia instructivă a ghicitorilor, zicătorilor, cântecelor şi dansurilor populare, a 

unor obiceiuri de sărbători, cum sunt colindele şi pluguşorul. Să devenim copii învăţând jocul 

curat şi frumos, intrând tiptil în tainele fără margini, dar pline de minunăţii ale folclorului, iar 

în această călătorie să nu uităm să luăm copiii cu noi! 

 

Bibliografie: 

 Ligia Toma Zoicaş – “Pedagogia muzicii şi valorile folclorului”, Editura Muzicală, 

Bucureşti, 1987;  

 Stanciu Stoian, Petre Alexandru- “Pedagogie şi folclor”, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1978; 
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Suport electronic: 

http://www.divers.infoo.ro/?id=iObiceiuriMaghiari 

http://www.artline.ro/Traditii_poloneze-13159-1-n.html 

 

 

Folclorul  și  tradiţiile  populare -mijloc  pentru educarea  interculturală  a 

copiilor  preșcolari  

                     Profesor: Ene-Gavrila Petrica, 

                Grădinița P.P.,,Arlechino’’Galați 

   

,,Veşnicia s-a născut sat’’-L. Blaga 

  

Folclorul este totalitatea creaţiilor şi manifestărilor artistice aparţinând culturii 

spirituale: literatura şi muzica populară, dansul popular, obiceiuri şi tradiţii populare româneşti, 

toate acestea încercând să le promovăm în rândul preşcolarilor din grădiniţa  prin toate 

activităţile desfăşurate în procesul instructiv-educativ. 

Din comoara de nepreţuit a folclorului românesc se găsesc toarse de veacuri, ca-n firul 

de borangic, fibrele credinţei milenare. Folclorul reflectă o anumită viziune despre lume si 

viaţă, exprimă noianul de idei, sentimente, convingeri pe care  in decursul istoriei sale, poporul 

le-a trăit si pentru a căror înfăptuire a luptat.  

Cuvântul folclor înseamnă laolaltă frumuseţe, vechime si tradiţie, bucuria de a cânta, 

striga si dansa, împreună băieţi şi fete, tineri şi vârstnici. Pregătirea copiilor şi a tinerilor pentru 

viaţă înseamnă educarea lor în armonie cu principiile, normele şi idealurile poporului român.  

Cultivarea sentimentelor de dragoste faţă de neamul românesc prin cunoaşterea de către 

preşcolari a datinilor şi obiceiurilor de iarnă,de Paşte,de Rusalii şi ale celorlalte sărbători, nu 

se manifestă doar prin acumulări de reprezentări şi noţiuni despre umanitate, colectiv, patrie, 

grădiniţă, prieteni. Este necesar un motiv intern, generator al conduitei morale. Pentru a obţine 

acest deziderat este necesar ca preşcolarului să i se creeze ambianţa necesară în care să-şi 

creeze un comportament adecvat din punct de vedere social. Este important ca preşcolarul, să 

trăiască emoţii, satisfacţii în legătură cu formele de muncă elementare, cu realizarea unor 

sarcini individuale şi în colectiv. 

Noul curriculum face loc efectiv opţiunilor copiilor, părinţilor şi educatoarelor 

permiţând o reală adaptare la cerinţele comunităţii sociale prin opţionalul pluridisciplinar 

,,Dansul popular” opţional cu multiple valenţe educative. 

 Procesul de formare a sentimentelor de dragoste faţă de neamul românesc se bazează 

pe unitatea dintre socializare, ca influenţă a mediului prin intermediul căruia el învaţă să se 

comporte conform normelor sociale și educaţie ca formare  a personalităţii, în raport cu idealul 

educativ. 

http://www.divers.infoo.ro/?id=iObiceiuriMaghiari
http://www.artline.ro/Traditii_poloneze-13159-1-n.html
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Pentru a şti cine este, copilul trebuie să înveţe cine au fost strămoşii săi, astfel va 

dobândi sentimentul de apartenenţă la colectivitatea naţională. E firesc să ne întoarcem la 

origini,  aşa cum remarca Mircea Eliade, spre a conştientiza locul nostru în istoria culturii 

omenirii şi mai ales pentru a le aduce strămoşilor jertfa iubirii noastre pentru că ne-au zămislit 

sufletul după chipul şi asemănarea marilor aspiraţii ale fiinţei. 

Copiii trebuie îndrumaţi spre cunoaşterea folclorului local, valorificând mai ales 

activităţile de educaţie muzicală, educaţie fizică, abilităţi practice, stimulând dezvoltarea 

aptitudinilor, a vocaţiei, a talentului, încurajând competiţia, imaginaţia, comunicarea, 

asumarea de responsabilităţi orientând cadrul optim de formare a unei personalităţi complete 

şi complexe. 

 Astfel de activităţi care au avut un impact deosebit atât pentru copii, cât şi pentru părinţi 

şi pe care le-am desfăşurat în grădiniţă din folclorul local sunt:  dansuri populare, colinde, 

ghicitori, proverbe, urături, jocuri dramatice de iarnă, şezători folclorice unde creaţia populară 

a fost realizată variat şi eficient. 

În activitatea desfăşurată la clasă şi în activităţile extracurriculare am încercat să găsesc 

modalităţi şi strategii pentru cultivarea sentimentelor de dragoste faţă de neamul românesc prin 

cunoaşterea datinilor și obiceiurilor din zona noastră.  

 Cunoscând valenţele formative ale folclorului și artei populare tradiţionale, noi avem 

misiunea de a iniţia copiii în comorile inestimabile ale creaţiei populare seculare.       

Frumuseţea portului popular atât de diversificat, frumuseţea cântecului popular, datinile şi 

obiceiurile străbune, obiectele de artă populară lucrate cu mâna şi sufletul de către artişti 

populari, sunt valori spirituale româneşti de neîntrecut. 

Ştiind faptul că preşcolarul are o gândire concret intuitivă am aranjat pe holul grădiniţei  

și în clasă un ,,Colţ folcloric’’ cu păpuşi îmbrăcate în costume naţionale pentru a crea atmosfera 

cu iz ţărănesc. 

Cântecele şi dansurile din zona noastră, au rădăcini adânci în vechile obiceiuri şi datini 

ale poporului român. 

Prezentând costumul popular, fără a intra în detalii asupra alcătuirii fiecărei părți, 

repetând  poezii şi cântece ,,Portul românesc”, „Româncuţa”, ,,Românașul”, folosind termeni 

specifici pe înţelesul copiilor sau de cunoaştere  a  cuvintelor  noi, lecturând imagini  cu hora 

ţăranului român sau rapsozi şi cântăreţi ce poartă costumul popular, aşa cunoaştem  un element 

al tradiţiei populare: costumul  naţional. 

Exprimăm ce-am înţeles în pictură, desen decorativ sau liber, modelaj, aplicaţii 

practice, ne apreciem, ne întrecem, expunem şi arătăm colegilor sau părinţilor ce frumuseţi am 

imortalizat noi în comorile scoase din propriile mâini. Toate acestea, precum şi bucuria de a 

da viaţă unui vas de lut, care la început nu exprima nimic, iar în final armonia  liniilor, florilor 

şi culorilor se numește Tradiţie şi Artă populară  ̶  comoară ce o  vom păstra cu noi peste timp.  

 Cântecul şi dansul, costumul şi covorul, casa de locuit şi chiar micile unelte casnice 

(furca de tors) lingurile, ploştile vorbesc toate despre imaginaţia artistică a locuitorilor de pe 

plaiurile natale, toate fac parte integrantă şi se împletesc cu datinile şi obiceiurile poporului 

român. 
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Datinile şi obiceiurile de iarnă constituie subiecte  interesante pentru copii. Copiii au 

fost antrenanţi în confecţionarea unui album cu imagini ce reprezintă datini şi obiceiuri de 

iarnă, unele imagini reprezentative împodobesc grupa în perioada sărbătorilor de iarnă: 

Sorcova, Pluguşorul, Steaua, Ursul, Capra. În activităţile alese, liber creative am pictat şi 

decorat farfurii, căni, costumul naţional, şerveţelul, obiecte care înfrumuseţează  reprezentand 

datinile şi obiceiurile tradiţionale. 

 Pentru a da copiilor prilejul să-şi dezvolte sentimentele de dragoste faţă de neamul 

românesc am organizat serbări de Pomul de Crăciun unde, îmbrăcaţi în frumoase costume 

populare, au cântat şi au învârtit hora moldovenească. 

Dar nu numai atât, am participat cu echipa de dansuri numită sugestiv ,,Mugurașii 

Covurluiului” la multe festivaluri şi concursuri, primind  ropote de aplauze și evident diplome 

de merit. 

În toate activităţile desfăşurate, obiectivele urmărite au fost:  

 sistematizarea cunoştinţelor copiilor despre varietatea tradiţiilor populare 

 aprofundarea sentimentului de mândrie naţională şi de respect faţă de cei care le 

transmit din generaţie în generaţie, făcându-le nepieritoare 

 dezvoltarea interesului și gustului estetic pentru portul popular românesc. 

Sentimentul de admiraţie faţă de creaţiile populare, faţă de datini şi obiceiuri îl simte 

copilul din cântecul duios de leagăn al mamei, din doinele cântate îndelung de moşii şi 

strămoşii noştri, din proverbe şi zicători, din snoave şi ghicitori. Obiceiurile din perioada de 

iarnă se bucură de cea mai mare popularitate şi bogăţie de manifestări. 

 ,,Colindatul îl încep copiii, inocenţa vârstei oferă condiţia prealabilă de puritate sacră, 

garanţia sigură a eficienţei urărilor”- Ovidiu Bârlea , „Folclorul românesc”. Colindele populare 

româneşti au multiple valenţe instructiv- educative. „La nici un popor cântecele acestea nu 

mărturisesc atâta putere de transfigurare, de spiritualizare a existenţei ca la noi” (Ovidiu  

Papadima). Sunt un izvor de reîntinerire morală, de plenitudine, curăţenie, sfinţenie, speranţă. 

Foarte potrivită pentru realizarea  obiectivelor propuse, pentru cultivarea sentimentelor 

de dragoste faţă de neamul românesc este şi şezătoarea, având un loc durabil în meditaţia şi 

viaţa noastră spirituală. 

Trăim cu toţii o eră a internetului devenim fără să ne dăm seama robi ai calculatorului, 

căutăm  să stabilim contacte cu oameni din cele mai îndepărtate colţuri ale lumii şi uităm de 

cei care ne sunt aproape şi care ne reprezintă ca neam. Vasile Alecsandri -,, Poţi să cutreieri 

lumea toată şi  sa te minunezi de rezultatele civilizaţiei, dar nimic nu-i mai frumos decât colţul 

de pământ pe care te-ai născut’’. 

Considerăm că şcoala a fost şi va rămâne instituţia cu cea mai mare valoare, valoare 

supremă în instruirea şi educarea colectivităţii umane, constituind componenta principală a 

civilizaţiei unui neam. 
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Arta de a manageria colectivul de elevi 

   

 

             Prof. înv. primar, Flaider Elena, 

                                                      Şcoala Gimnazială Tudor Vladimirescu Târgovişte, 

Dâmboviţa 

 

 

Meseria de profesor nu este una uşoară, însă în mod sigur satisfacţia pe care o ai ca 

dascăl în momentul în care vezi evoluţia învăţăceilor nu se compară cu nimic altceva. De-a 

lungul anilor de studiu, atât copiii cât învăţătorii trec prin momente dintre cele mai diverse. Cu 

toate că regula de aur este aceea de a comunica eficient, când vine vorba de copii şi educaţia 

lor, există situaţii de criză educaţională. 

Colectivul de elevi a fost definit ca un grup de muncă specific, compus dintr-un număr 

de membri egali între ei elevi şi un profesor, ale căror raporturi sunt reglementate oficial, de 

tipul sarcinii şi de normele de funcţionare. Clasa de elevi are nevoie de o anumită stabilitate 

pentru a se menţine şi a evolua dar şi de o anumită mobilitate care să permită transformarea, 

înnoirea, învigorarea. În caz contrar pot apărea situaţii de criză educaţională. 

Criza poate fi definită ca un eveniment sau un complex de evenimente inopinante, 

neaşteptate dar şi neplanificate, generatoare de periculozitate pentru climatul, sănătatea ori 

siguranţa clasei respective şi a membrilor acesteia. 

Managementul problemelor disciplinare se referă la tehnicile şi strategiile adoptate de 

cadrul didactic pentru rezolvarea problemelor de disciplină a clasei. 
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Aprecierea simţului de răspundere  

Profesorii pot monitoriza comportamentul elevilor, pot vedea dacă acesta corespunde 

aşteptărilor şi dacă elevii dovedesc simţ de răspundere. Profesorul trebuie să păstreze contactul 

vizual cu clasa, să se mişte prin clasă în timpul lucrului independent, apreciind efortul susţinut 

al elevilor sau comportamentul deosebit al acestora. Comportamenul adecvat se poate aprecia 

prin zâmbet, înclinarea aporbativă a capului, laude, remarci compatibile cu vârsta elevilor. 

Comportamentul responsabil al acestora poate fi consemnat în scris, prin notificări adresate 

direct elevului sau părinţilor. De asemenea, profesorul poate să arate aprecierea dând elevului 

sarcini suplimentare şi lăudându-l pentru eforturile lui zilnice.  

Corectarea comportamentului iresponsabil sau neadecvat: 

Profesorul aduce la cunoştinţa elevilor un număr de acte comportamentale neadecvate 

(observabile de către aceştia) care pot interveni pe parcursul unei zile. Elevii trebuie înştiinţaţi 

de la început care sunt măsurile cărora vor fi supuşi în cazul comportamentului neadecvat 

(ignorarea, controlul proxemic, admonestarea verbală blândă, aluzii şi avertismente, exemplele 

pozitive, tehnica „timpului datorat”, eliminarea).  

Ignorarea: 

Învăţătoarea trebuie să ignore un elev care poate reacţiona negativ la admonestarea 

verbală blândă sau al cărui comportament neadecvat nu lezează desfăşurarea orei. E de preferat 

să găsească ocazii pentru a da exemple de comportamente responsabile şi iresponsabile, să 

interacţioneze pozitiv cu elevul şi să ignore constant limbajul verbal sau corporal neadecvat. 

Controlul proxemic:  

Cadrul didactic se deplasează în spaţiul elevului pentru a-i supraveghea 

comportamentul. 

Admonestarea verbală blândă:  

Această metodă se aplică atunci când elevul nu realizează că are un comportament 

neadecvat. Profesorul se va adresa individual elevului în cauză, însoţind admonestarea blândă 

cu exemple de comportament pozitiv alternativ. Ex.: „Andrea, trebuie să vizionezi acest film. 

Aminteşte-ţi care e regula noastră – Fii gata să înveţi!”. 

Amânarea:  

Intervine când un elev încearcă în mod insistent să atragă atenţia asupra propriei 

persoane. Exemplu: „ ..., dacă ai o plângere, o discutăm la momentul potrivit”. Notează-ţi ce 

ai de spus şi aşteaptă până vei primi răspunsul la timpul cuvenit”. 

Aşezarea diferenţiată a elevilor în clasă:  

Mai aproape de tablă e bine să fie aşezaţi cei care au probleme de acuitate vizuală/ 

auditivă sau cei care necesită mai multă asistenţă.  
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Tehnica „timpului datorat”: 

Se aplică în cazul în care timpul irosit în clasă din cauza comportamentului neadecvat 

al elevului trebuie recuperat de acesta din timpul lui liber. Se fixează intervale mici de timp 

pentru fiecare abatere. Profesorul trebuie să decidă care va fi activitatea elevului în intervalul 

de „timp datorat”. Dacă elevul continuă să vorbească, profesorul îi comunică: „Datorezi două 

minute”. 

Înştiinţarea părinţilor / supraveghetorilor   

Părinţii / supraveghetorii vor fi înştiinţaţi cu privire la comportamentul elevului şi li se 

va sugera să inducă acestuia un comportament responsabil. În orice caz, metoda nu poate fi 

aplicată în cazurile de comportament neadecvat „cronic”. 

 

Angajamentul scris 

Reprezintă o soluţie cooperantă pentru rezolvarea problemelor disciplinare în cazul în 

care măsurile de mai sus nu sunt eficiente; angajamentul include aşteptările profesorului (clar 

formulate), consecinţele negative ce decurg din comportamentul elevului, precum şi intervalul 

de timp în care se aşteaptă remedierea. Profesorul trebuie să-i înveţe pe elevi cum se alcătuiesc 

aceste angajamente şi să-i ajute să aleagă şi să administreze singuri posibilele consecinţe şi 

măsuri. 

Stabilirea regulilor de comportament în afara clasei: 

Dacă elevii sunt puşi să supravegheze activităţile din pauză, se vor mândri că sunt trataţi 

ca nişte adulţi. Cei care încalcă regulile trebuie să suporte consecinţele. Profesorul stabileşte o 

listă de tipuri de comportament în spaţiul respectiv (acceptabil şi neacceptabil) şi o listă de 

măsuri în cazul nerespectării regulilor. Profesorul trebuie să identifice modalităţi de 

permanentizare a supravegherii pe holuri şi să ofere un feedback pozitiv elevilor când 

comportamentul s-a îmbunătăţit. 

Măsurile coercitive:  

Acestea trebuie utilizate cu grijă, deoarece sunt considerate intervenţii radicale. Trebuie 

aplicate pe termen scurt, planificate tipului de comportament rezistent la alte soluţii mai simple.  

În plan strategic al abordării manageriale a crizei, cadrele didactice  trebuie să-şi 

centreze atenţia şi eforturile, pe lângă situaţiile didactice de predare şi pe  diversitatea situaţiilor 

educaţionale, atitudinal-relaţionale. Altfel se creează un teren propice apariţiei fenomenelor de 

criză educaţională. 
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,,Sunt  mai  multe  drumuri  ce  duc  spre  vârful muntelui” 

Inteligenţa  multiplă  aplicată  în  activităţi 

                                                                               

                                                                       Prof. Inv. Preşc. Draguşanu  Emese, 

                                                                               prof. Inv. Preşc. Grigore  Lucia 

                                                                                   Grădiniţa cu P.P.Nr. 29 - Braşov 

 

              „Este de cea mai mare importanţă să recunoaştem şi să dezvoltăm toată diversitatea 

de inteligenţe umane şi toate combinaţiile de inteligenţe. Dacă recunoaştem acest lucru, cred 

că vom avea cel puţin o mai bună şansă de a ne ocupa în mod adecvat de problemele pe care 

le întâmpinăm în viaţă.”  spune Howard Gardner, autorul Teoriei Inteligenţelor Multiple în 

1993. 

Conform teoria inteligenţelor multiple (teoria lui Gardner) nu doar copiii buni la 

română şi la matematică sunt deştepţi ci şi ceilalţi. Fiecare copil este inteligent, trebuie doar să 

ştii cum să îl abordezi. Autorul combate ideea adânc înrădăcinată la nivelul mentalităţii 

colective conform căreia succesul şcolar (reprezentat de performanţele lingvistice şi logico-

matematice) depinde de nivelul de inteligenţă al individului. Cele două inteligenţe sunt cruciale 

pentru succesul la testele menite să cuantifice intelectul uman şi potenţialul cognitiv (scalele 

Stanford-Binet), dar ele nu reprezintă cheia succesului în viaţă. De multe ori, situaţiile din viaţa 

cotidiană nu pot fi rezolvate prin raţionamente sofisticate, calcule strategice şi raţionamente 

lingvistice. 

Nu există o modalitate perfectă de învățare, dar este important ca educatorul și părintele 

să găsească modalitatea potrivită de învățare pentru fiecare copil. Un element esenţial în 

aplicarea teoriei inteligențelor multiple la grupa este cunoaşterea profilului de inteligență al 

elevilor. 

Profilul de inteligenţă nu se stabileşte prin aplicarea unui test, ci sunt necesare multe 

observări ale comportamentelor copiilor pentru a ne da seama care sunt activităţile cele mai 

comode, ce coduri de exprimare folosesc cu precădere şi care sunt acelea pe care le evită.  

Predare diferenţiată, în funcţie de tipul predominant de inteligenţă al fiecărui copil mi-a 

facilitat activitatea de predare- învăţare şi au facut-o  mai atractivă. Astfel, copiii mei au început 

să lucreze mai bine şi cu entuziasm, descoperind că dacă nu sunt buni la activitățile de 

dezvoltarea limbajului sau  la activităţile matematice nu îi face mai puţin importanţi, din contră 

sunt apreciaţi pentru ceea ce ştiu să facă nu pentru ce nu ştiu să facă. 

Stilurile de învăţare trebuie adaptate diferenţelor dintre copii din simplu motiv că unul 

dintre obiectivele majore ale educaţiei este îmbunătăţirea puterii de înţelegere a copilului. 

De ce trebuie să-l supunem unor constrângeri sau unor stereotipii cînd poate învăţa fără 

efort liber, din placere. Activităţile dificile, plictisitoare fără motivaţie pot fi înlocuite cu o 

atmosferă vioaie, entuziastă, dinamică. 
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Demersul iniţiat de educatoare poate fi în direcţia stimulării interesului copilului pentru 

cunoaştere, pentru a căuta informaţia necesară şi mai ales pentru a utiliza în contexte variate 

deplasînd astfel accentul care cade pe memorie (mai ales memoria mecanica), spre descoperire. 

În vederea asigurări şansei de succes personal şi pentru a elimina un eventual eşec în activitatea 

de învăţare este indicat să se folosească metode compatibile elementele inteligenţei dominante.  

Programul flexibil şi alegerea temelor oferă poibilitatea introducerii mai multor forme de 

prezentare a unui subiect. 

Introducerea opţionalului (unul pentru nivel de grupă mică-mijlocie şi 1-2 pentru grupa 

mare) poate ajuta educaţia individualizată. 

Învăţământul preşcolar permite stabilirea unor obiective educaţionale concrete, cum ar 

fi: gândire interdisciplinară, găsirea de calităţi ale fiecărui individ. 

În grădiniţe se poate aplica metoda proiectelor care permite copiilor să întâlnească 

materiale diverse  ce pot fi de dezbătute într-o varietate de forme şi contexte, facilitând astfel 

înţelegerea. „Şi cel mai bun mod de a realiza acestea este să se recurgă la toate inteligenţele 

care sunt relevante pentru acest subiect, în cât de multe moduri legitime posibile.”  

Proiectul oferă contexte în care copiii pot aplica o foarte mare varietate de cunoştinţe 

şi deprinderi sociale şi intelectuale, pe lângă cele de bază furnizate de curriculum. Un proiect  

are o structură temporală care o ajută pe educatoare să-şi organizeze progresiv activitatea cu 

copiii, în funcţie de dezvoltarea lor, de interesul acestora şi de gradul de cunoaştere a 

subiectului luat în discuţie. 

Pentru stimularea inteligenţelor multiple spaţiului educaţional este amenajat pe 

sectoare: sectorul  ştiinţe, de constucţii, biblioteca, arte, colţul păpuşii. Un astfel de mediu 

educaţional, în care copiii explorează, dă posibilitatea educatoruluide ai observa cu uşurinţă, 

de-a lungul unui an „interesele şi talentele unui copil şi nu este nevoie de evaluări speciale.” 

M-am gândit la un proiect tematic  prin care să le stârnesc copiilor interesul şi acesta s- 

a intitulat „Drumul pâinii”. Proiectul a debutat cu o excursie într-un sat  din apropiere unde 

copiii au avut ocazia de a descoperi lumea satului, o mulţime de construcţii, majoritatea din 

lemn,  case de locuit, biserica, o moară de apă unde odată se macina grîul, hambare (unde se 

depozitează grîul după recoltare), dar şi un lan de grîu care urma să fie secerat (cu secera în 

trecut  şi transportat cu căruţele în hambare). La realizarea lor s-au folosit materiale diverse, 

pe care copiii le pot descoperi. Ei pot vizita majoritatea acestor construcţii, îşi pot exprima 

impresiile, entuziasmul, pot analiza diversitatea locuinţelor, pot face apoi o călătorie imaginară 

în trecut.                             

După ce au descoperit lumea satului, este timpul să-i punem pe copii în contact cu 

principalul conţinut al unui subiect generos: întoarcerea la oraş  şi vizita la o fabrică modernă 

de pîine, unde grîul este depozitat în spaţii moderne este măcinat după o tehnologie avansată 

precum tot procesul de fabricaţie al pîinii.  

Se propune activitatea integrată: „De pe cîmp pe masa noastră”. Pentru că ceea ce au 

văzut în excursie le-a plăcut, se pare că au şi ei dorinţa să facă ceva frumos – dorinţa de a 

construi o fabrică moderna de pîine, fie ea şi în miniatură. Dacă satul pe care l-au vizitat e 

desprins din trecut, ei vor imagina ceva din viitorul apropiat, pentru că analogiile implică 



 
 

 

 

29 

 
 

 

Nr. 17 - iunie 2017 

întotdeauna atât diferenţe, cât şi asemănări. Imaginaţia şi dexteritatea manuală se va îmbina cu 

exprimarea sentimentelor, a trăirilor şi creativitatea. Obiectivele urmărite ar fi: dezvoltarea 

capacităţii de comunicare; formarea şi perfecţionarea abilităţilor şi dexterităţii manuale; 

dezvoltarea creativităţii; creşterea stimei de sine şi a respectului de sine; autocunoaşterea şi 

cunoaşterea mediului înconjurător; facilitarea spontaneităţii.  

Activitatea propusă permite copiilor să-şi exprime sentimentele, trăirile, nevoile, 

părerile, curiozităţile, opiniile, antrenează munca în grup, ajută copiii să se cunoască pe ei şi 

colegii de grupă, îi relaxează pe copii şi îi ajută să-şi creeze un spaţiu propriu facilitează lucrul 

în echipă, le dezvoltă abilităţile motrice şi creative, antrenează imaginaţia şi atenţia 

distributivă. 

Metode utilizate: pictura, modelaj, dialog, colaj, muzica, povestirea, lucrul în grupul 

mare, exerciţiul, problematizarea. 

„Plecând de la teoria inteligenţelor multiple, pot exemplifica câteva aspecte care 

stimulează  şi dezvoltă  inteligenţele preşcolarilor. 

Inteligenţele lingvistice se activează printr-o poveste: „A fost odată un orăşel în care 

trăiau copii de vârsta voastră ... Într-o zi copiii s-au gândit să construiască multe fabrici 

moderne. Toţi copiii s-au întâlnit şi au început să facă propuneri. Unul a zis că o să construiască  

o moară modernă, altul s-a gândit să construiască un depozit, altul o magazin de pâine, altul 

un restaurant unde să vândă pâinea etc. Voi  ce fabrică aţi dori să construiţi în oraşul vostru 

cum aţi vrea să se numească fabrica voastră de pâine?.... (Poveste cu început dat – copiii trebuie 

să continue firul naraţiunii) fabrica va trebui să aibă parcare, moară, depozit, malaxor, cuptoare 

etc…  şi voi, copii, veţi lucra în toate aceste locuri...   Dar, mai întâi, această fabrică trebuie 

construită ...” 

Poate fi folosită şi mima -altă formă simbolică a naraţiunii – fiecare copil poate mima 

activitatea pe care o va desfăşura. „Pentru că povestirile stârnesc interesul, ele oferă un punct 

de acces tentant (...) Trebuie să stârnească curiozitatea şi să ajute la menţinerea interesului 

pentru un subiect.”  

Inteligenţa logico-matematică: Unora dintre elevi le place să aibă de-a face cu numere 

şi relaţii numerice:  Ei sunt proiectanţii şi vor nota de câte locuri de parcare este nevoie, de câte 

maşini, de câte depozite,  etc… Legată de interesul pentru numere, deşi deosebită de acesta, 

este preocuparea  pentru  propoziţiile logice, pentru relaţiile dintre ele şi implicaţiile lor. 

Exemple: dacă copiii doresc mai multe locuri de joacă pentru copiii angajaţilor,  şi nu au 

prevăzut acest lucru de la început  rezultă că trebuie să renunţe la alt spaţiu (parcare, restaurant), 

pentru ca acel loc să fie transformat în parc. Cei cu o gândire logică sunt atraşi de provocarea 

creată de conducerea fabricii, – alegerea managerului (candidaţii sunt aleşi după anumite 

criterii). „Un dezechilibru iniţial trebuie să lase locul unui echilibru final în legăturile esenţiale 

interpersonale”. 

Copiii pot decora construcţia în miniatură cu flori, copăcei, gărduleţe, diverse elemente 

din natură pictate, modelate de ei. Pot crea scurte poezii despre activitatea din fabrică. Pot 

organiza serbarea  cu ocazia inaugurării fabricii,  în care să cânte, să danseze, să interpreteze 

roluri. 
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„Copiii, în special, sunt stimulaţi de posibilitatea de a lucra cu materiale fizice.” În 

proiectul tematic „Drumul pâinii” copiii vor folosi: lut, acuarele, cutii de rame foto, 

instrumente muzicale, scotch sau capse, sfoară, bucăţi de lemn, cartoane colorate, vopsea, 

lipici, apă, plante de mici dimensiuni, bucăţi de pânză, pietricele, alte elemente din natură: 

conuri de brad, seminte, ghindă, fulgi etc.  Copiii pot asambla, pot ordona elementele . 

Inteligenţa  interpersonală -unii copii vor să înveţe în compania semenilor lor „unora 

le place să coloreze, iar altora le place să dezbată, să argumenteze, să prezinte interese 

contradictorii şi să ocupe diferite roluri. „Proiectele  sunt vehicule ideale pentru astfel de 

abordări interpersonale.” Prin participarea la proiecte atractive şi care durează o zi sau 

săptămâni, copiii  pot interacţiona între ei, pot învăţa din cuvintele şi acţiunile altora, pot 

surprinde propriile reacţii faţă de un subiect şi îşi pot aduce propriile contribuţii la efortul de 

grup. Când proiectele conţin o dramă, elevii îşi pot asuma diferite roluri şi pot învăţa cum li se 

pare o anumită situaţie altor participanţi şi ce anume simt aceştia în legătură cu ea.” 

În cadrul acestor proiecte copiii pot dezbate în cadrul „alegerilor locale”, pot realiza 

experimente cu diferite elemente de construcţie, pot asambla diferite machete bidimensionale, 

pot realiza dramatizarea poveştilor: „Căsuţa din oală”, „Coliba iepuraşului”, „Cei trei  

purceluşi”. S-au dat aceste exemple pentru că o abordare variată duce la creşterea şanselor de 

a implica o serie de copii şi de a-i face să se angajeze într-o cursă pe termen lung şi să se 

îndrepte spre performanţe de înţelegere. Dar, aşa cum menţionează H. Gardner: „Nu există o 

formulă pentru a genera puncte de acces tentante şi trebuie să fie folosit un amestec judicios 

de analiză şi imaginaţie, urmat de o experimentare bine chibzuită.” 

Am prezentat doar unele modele de antrenare a inteligenţelor multiple prin tehnici 

interactive ce se desprind din practică şi care au devenit o necesitate, deoarece duc la sesizarea, 

de către educabili, a problemelor şi la descoperirea unor căi inedite de soluţionare, generând 

un fluid de idei, la ,,menţinerea unei prospeţimi intelectuale, sub forma unor vii dorinţe de a 

descoperi, de a inventa” (G. Berger). 
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Stimularea lecturii la școlarul mic 

 

Prof. Rusu Elena,  

Școala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanța 

 

 

Un înţelept modern orb scria: “Unii consideră că Paradisul ar fi o grădină, alţii şi-l pot 

imagina ca un palat. Eu l-am imaginat întotdeauna ca o bibliotecă.” ( Jorge Luis Borges – 

Cărțile şi Noaptea) 

Auzim tot mai des că, în prezent, copiii nu mai citesc aşa cum o făceau odinioară. Poate 

este ceva adevăr în aceste cuvinte, poate că elevii, studenţii, copiii noştri, nu mai consumă 

literatură aşa cum o făceau generaţiile anterioare, dar câţi dintre noi, părinţi sau dascăli am dus 

până la capăt un demers coerent de stimulare a lecturii? 

Nevoia de lectură a copilului trebuie să-şi găsească rădăcinile în mica copilărie, când 

părintele trebuie să se preocupe de selectarea acelor creaţii literare potrivite vârstei şi 

preocupărilor copilului, dar şi din domenii mai puţin explorate de acesta.  

Tot părintele trebuie să se preocupe de asigurarea unui model, în sensul că, un copil 

care va constata că se citeşte în casă, fie şi numai din curiozitate va dori să experimenteze acest 

lucru. Adevărul este că, lectura a cunoscut un aspect mai puţin “romantic” în ultimii ani, că 

părinţii nu mai au ei înşişi timp pentru lectură aşa cum aveau bunicuţele noastre în tinereţea 

lor. Tot părintele va trebui să găsească momentul prielnic lecturii, să introducă poveştile şi 

poeziile în viaţa copilului treptat, în mod plăcut, fără să facă din aceasta o povară. Este bine de 

ştiut că plăcerea nu are de-a face cu constrângerea şi că o normă impusă, pe termen lung va da 

reacţii inverse scopului pentru care a fost creată.  

Cititul trebuie înţeles de copii ca odihnă activă, ca recreere, nu ca o povară. Obişnuinţa 

de a citi nu se moşteneşte, ci se formează. Chiar şi foarte mici, copiii sunt sensibili la magia 

lecturii, a povestitorului, dar se aud tot mai rar, seara la culcare, cuvintele: “Hai să citim o 

poveste! ”. Dacă vă faceţi totuşi timp pentru aceasta şi trebuie să vă faceti, copilul trebuie lăsat 

să-şi aleagă singur povestea pe care vrea s-o asculte. El trebuie obişnuit să se implice în lectură 

cu paşi mici, mama citește o pagină, el următoarea, dacă vârsta permite şi acesta şi-a însuşit 

cititul. 

Efortul părintelui pentru stimularea lecturii trebuie dublat, în mod obligatoriu, atunci 

când vârsta copilului permite, de şcoală şi bibliotecă. Copilului trebuie să i se recomande cărţi 

diverse, în concordanţă cu treptele sale de dezvoltare şi principiul accesibilităţii. Este o mare 

diferenţă între cartea cu poze însoţită de versuri sau proză din perioada preşcolară şi clasele 

începătoare, la cărţile când primatul îl deţine textul literar, când gândirea copilului începe să 

fie capabilă de generalizări şi abstractizări. În clasele primare se pot organiza activități prin 

care copilul să fie stimulat să citească lecturi adecvate vârstei sale. 

Vizitele la biblioteca școlii, iar apoi la biblioteca locală, îi introduc pe micii școlari în 

lumea mirifică a cărților. Mirajul aventurilor trăite de personaje și eroi fantastici, poate fi 
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concretizat în realizarea unor desene prin care micul cititor să își imagineze, într-un alt mod 

decât cel al regizorului de film, atmosfera în care se desfășoară acțiunea. Povestirea pe scurt a 

unui fragment citit, însoțit de desen, se concretizează în jurnalul cu dublă intrare. Pe lângă 

acesta, mai pot fi folosite cu succes și alte metode, cum ar fi scaunul autorului, pro și contra, 

diagramele Venn, etc. Încurajarea copiilor să citească se poate realiza și prin realizarea unui 

Lanț al lecturilor, propriu fiecărui copil. Fiecare lectură citită, se materializează într-o za care 

se adaugă celorlalte, formând astfel un lanț cu titlurile lecturilor citite de copil. După o anumită 

perioadă de timp, se poate acorda diploma de “Cel mai bun cititor” copilului cu lanțul lecturilor 

cel mai lung. În același mod se poate realiza un zid din “cărămizile lecturilor” (fiecare lectură 

citită de copil este trecută pe o fișă în formă de cărămidă, formând la final un zid al lecturilor). 

În perioada sărbătorilor de iarnă poate fi decorat un brăduț cu globulețe pe care sunt scrise 

lecturile citite de copii și numele acestora. În felul acesta, fiecare copil este încurajat să așeze 

în “Brăduțul lecturilor” cât mai multe globulețe. Afișarea lecturilor citite de copii, stimularea 

prin recompense a celor care citesc, îi încurajează să se autodepășească, lectura devenind un 

mijloc de afirmare, de îmbunătățire a imaginii de sine. 

Există nenumărate mijloace de stimulare a lecturii. Important este ca aceasta să nu 

devină o corvoadă, ci o activitate plăcută, amuzantă chiar, o modalitate îndrăgită de petrecere 

a timpului liber în familie.  

Pentru a avea parte de o cultură literară, nu este suficient numai a lua în calcul cât de 

mult lecturează, pe cât ceea ce lecturează precum şi ceea ce a înţeles copilul din ce a lecturat. 

Uneori elevul nu are la îndemână cărţile cele mai potrivite cu vârsta, cu preocupările şi 

preferinţele lui, alteori indiferenţa mediului înconjurător faţă de lectură determină o atitudine 

negativă a copilului pentru această activitate. 

În concluzie, dacă vă doriţi ca lectura să devină o alternativă a activităţilor preferate de 

copilul dumneavoastră, trebuie să vă asigurati că este percepută ca o activitate plăcută, 

recreativă, nu ca o temă impusă din exterior, iar acest lucru se clădeşte în timp, prin efort 

susţinut din partea şcolii şi familiei, cu răbdare şi implicare. Deci, nu este vina copiilor noştri 

că nu citesc, nu sunt nici mai buni nici mai răi decât copiii altor vremuri, decât că ei nu au putut 

găsi plăcerea în lectură, iar noi n-am avut timp ori pricepere să-i îndrumăm.  

 

Povestea din poveşti 

 
Edu Camelia-Nicorina, 

 Școala Gimnazială Nr. 149 

 

 

Copiii, dar și noi adulții, suntem atrași de lumea poveştilor şi a basmelor, de tumultul 

acţiunilor şi de modalităţile inedite prin care personajele îsi rezolvă conflictele. Fiecare avem 

în minte o poveste care ne-a marcat copilaria, un personaj cu care am dorit se semănăm. Atunci, 

demult nu ne-am gândit la rolul lor vindecător.  

În decursul istoriei, poveștile au fost utilizate pentru a calma, a vindeca, a inspira. O 

poveste devine terapeutică atunci când îl provoacă pe cititor să își schimbe modul de înțelegere 
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într-unul nou și sănătos, stimulând astfel o schimbare pozitivă în modul de a gândi, în trăirea 

emoțiilor și/sau în comportament. 

Relativ la emoțiile ce se nasc frecvent în mediul școlar, frica de eșec este o trăire 

afectivă cu care majoritatea copiilor se confruntă la un moment dat, pe parcursul traseului lor 

de discipoli. Frica de eșec se referă la o teamă accentuată că nu vor reuși să facă față cerințelor 

școlare, că nu vor ști să-și facă temele, că nu vor lua note bune, că se vor intimida când vor fi 

ascultați etc.  

În cadrul opționalului ”Teatru pentru copii” am organizat activități care au condus spre 

o prevenție a consecințelor nefaste resimțite la nivel emoțional. Poveștile clasice au suferit o 

remodelare, deoarece au primit conotații noi prin combinarea conținuturilor. Punerea 

personajelor cunoscute în situații noi i-a provocat pe copii să se identifice cu situații imaginare, 

dar posibil a fi identificabile cu propriile trăiri. 

 

Activitatea:   “Salata de poveşti“ 

Scop:  stimularea interesului pentru a găsi soluții unor provocări, diminuarea consecințelor 

fricii de eșec, dezvoltarea capacităţii de combinare şi de sinteză, reînvierea interesului faţă de 

poveştile clasice. 

Materiale:  planşe cu imagini din poveşti sau cu personaje clasice 

Timp: 50 minute 

Desfăşurare, consemne:  

C1:  „Formați echipe de câte patru elevi.” 

C2:  „Luaţi câte o planşă cu imagini din poveşti.” 

C3:  „În timp ce un elev povesteşte conţinutul,  unul dintre personaje intervine pentru a da un 

alt curs întâmplării.” 

C4: „Toţi din echipă puteţi interveni în schimbarea poveştii introducând elemente din 

conţinutul ilustrat pe planşele voastre”. 

 

Povești inventate de copii: 

 

I.  Ingrediente:             Albă ca Zăpada 

                                      Motanul încălţat 

                                      Capra cu trei iezi 

                                      Tarzan 

„A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar povesti. A fost o prinţesă pe nume Albă 

ca Zăpada. Ea avea trei iezi, care erau tare neastâmpăraţi deoarece alergau după Motanul 

Încălţat. 

Într-o zi, fata s-a dus în pădure şi acolo s-a întâlnit cu Tarzan. 

http://www.suntparinte.ro/dezvoltare-emotionala/70-gimnazial/937-teama-de-nereusita-afecteaza-performanta-copilului-tau
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- Ajutor, ajutor, un om al  junglei, srigă Albă ca Zăpada. Nu apucă să fugă pentru că au 

apărut mai multe maimuţe. Acestea s-au apropiat de ea în timp ce din tufişuri au ieşit iezii şi 

motanul. O cuprinse teama, dar Tarzan îi spuse: 

- Fată frumoasă, nu te speria! Eu sunt stăpânul pădurii şi toate animalele mă ascultă.  

Nu-ţi vor face rău maimuţele mele! 

- Şi noi ştim că Tarzan este prietenul nostru, au spus iezii. Ne-a ajutat să-l păcălim pe 

lupul cel rău, într-o zi când nu erai acasă. 

Albă ca Zăpada s-a liniştit şi l-a rugat pe Motanul Încalţat să ducă veste la palat că va 

fi sărbătoare mare, în cinstea celui care i-a salvat copiii. 

Ce a urmat? Fireşte trei zile şi trei nopţi de petrecere, iar de atunci, prinţesei nu-i mai 

era teamă să meargă prin pădure.” 

 

II. Ingrediente:         Fata moşului şi fata babei; 

                                               Greuceanu; 

                                               Cei trei purceluşi; 

                                               Cenuşăreasa. 

 

„Era odată un moş şi o babă. Moşul avea şapte pitici, iar baba avea un băiat puternic, 

pe nume Greuceanu. 

 Într-o zi, când moşul şi baba erau plecaţi la târg, lupul cel rău i-a mâncat pe cei şapte 

pitici. Doar Greuceanu a scăpat, fugind în casa celor trei purceluşi. Acolo, a cerut ajutor 

Cenuşăresei cea vitează. Fata şi-a luat buzduganul şi a plecat să se lupte cu lupul cel fioros. 

Înfruntarea a durat trei zile şi trei nopţi, iar Cenuşăreasa a ieşit biruitoare. Drept răsplată baba 

i-a dat pe Greuceanu de bărbat şi jumătate din gospodărie. 

 Cenuşăreasa şi Greuceanu au avut trei iezi cucuieţi şi au trăit fericiţi până la adânci 

bătrâneţi, iar dacă n-au murit, mai trăiesc şi în zilele noastre! 

 Şi-am încălecat pe o fus, / Să trăiască cine-a spus!” 

 

Discuţie:  

- Cum v-aţi simţit în timpul acestei activităţi? 

- Ce v-aţi amintit în timpul acestei activităţi ? 

- Cum vi s-a părut introducerea unui personaj în povestea cunoscută ? Cum s-a 

manifestat acesta faţă de personajele fireşti ale povestii? Ce a adus în plus ? 

- Ce aţi învăţat despre voi şi  despre ceilalţi cu ocazia acestei activităţi ? 

- Cum veţi folosi ceea ce aţi învăţat ? 

 

 

 

 



 
 

 

 

35 

 
 

 

Nr. 17 - iunie 2017 

Efectele în urma aplicării tehnicii :  

 Activitatea a fost deosebit de plăcută copiilor. Au colaborat foarte bine şi s-au amuzat 

pe seama noului curs al poveştii. În general, personajele introduse nu au fost în contradicţie cu 

cele ale poveştii principale, din contră au devenit prieteni sau camarazi de acţiune. Ca o 

variantă a jocului, le-am dat posibilitatea să-şi aleagă singuri poveştile pe care să le transforme 

în “salată”. Succesul a fost asigurat deoarece au avut posibilitatea să introducă personajele 

dorite. Au fost încântaţi că au avut posibilitatea să-şi amintească poveştile clasice, dar şi să–şi 

imagineze o întrepătrundere a lor.  

Basmul clasic este folosit uneori ca o recompensă din partea adultului pentru cei de 

vârstă mică. De obicei se spune: „Pentru că ai fost cuminte, o să-ți citesc o poveste” sau 

pedagogii îl folosesc pilduitor, în scopul de cunoaștere a relațiilor interumane. O „altfel de 

poveste”, cea terapeutică, se deosebește de povestea rațională, pentru că acționează în plan 

emoțional. Se pornește de la un context din care aflăm cum gândește sau simte un personaj. Se 

propune metafora. Se sugerează că optimizarea este posibilă prin reasamblarea felului de a face 

sau simți problema. 

Indiferent de vârsta subiectului, tendința de a pozitiva perspectiva asupra dificultății 

existențiale este un beneficiu terapeutic comun. Poveștile terapeutice (de data aceasta, 

inventate de copii) au adus beneficii atât privind modalitățile de comunicare, cât și privind 

dezvoltarea imaginii de sine, a abilităților sociale, de relaționare, de diminuare a fricii de a 

răspunde în fața unui grup, conducând spre interacțiuni pozitive cu copiii de vârstă apropiată. 

 

Formarea deprinderilor de exprimare 

Gramaticală  corectă 

                                                                                                         

                                                                                                             Prof. Dumitrescu Maria, 

                                                                Grădinița cu Program Prelungit Făget, Jud. Timiș 

 

          În grădiniță, copiii nu studiază gramatica, dar trebuie să-și însușească structura 

gramaticală a limbii, adică să respecte regulile declinărilor, a conjugărilor, acordul dintre 

diferite părți ale propoziției etc.  

          Copilul preșcolar nu ,,învață” regulile gramaticale, nu cunoaște definiții, nu știe ce este 

substantivul, verbul, declinarea, dar respectă aceste reguli, pentru că are în jur modelul de 

vorbire, este antrenat să le cunoască prin jocuri și exerciții, este corectat atunci când greșește. 

           Acumularea experienței verbale duce treptat la formarea unor generalizări lingvistice 

empirice, luând naștere așa-numitul ,,simț al limbii”. Sensibilitatea față de fenomenele 

lingvistice în general, inclusiv față de fenomenele gramaticale, este o trăsătură caracteristică 

copilului preșcolar. Pe baza acestui ,,simț al limbii” copiii ajung să folosească cât mai correct 

formele gramaticale.  

          Mi-am propus ca, în mod practic, în activitatea de educare a limbajului să-i deprind pe 

copii să-și exprime gândurile și sentimentele prin propoziții simple și dezvoltate, să formeze 
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fraze cu propoziții simple, folosind conjuncțiile care sunt cerute de sensul frazei respective, să 

folosească corect cuvintele fără să greșească terminațiile substantivelor sau adjectivelor, să 

respecte genurile substantivelor, mai ales ale celor neutre, să folosească toate părțile de vorbire 

inclusiv conjuncțiile, prepozițiile, adverbele, pronumele.  

          Pornind de la considerentul că în clasa I copiii vor scrie așa cum vorbesc, dacă în 

grădiniță există lacune în vorbirea copiilor, acestea se vor reflecta mai târziu în activitatea de 

scriere. De aceea, pentru a răspunde cât mai eficient aspectelor ridicate atât de gramatica limbii 

române cât și de  particularitățile de vârstă ale preșcolarului de grupă mare și în conformitate 

cu programa clasei pregătitoare, am alocat un spațiu mai mare jocurilor care vizează formarea 

deprinderii de exprimare corectă în propoziții și în fraze, pentru a forma o vorbire coerentă, 

fluentă și expresivă, și nu în ultimul rând pentru analiza fonetică planificând săptămânal, o 

activitate specific pentru realizarea acestor obiective. 

          Pentru a constitui o bază pentru activitatea de scriere, am obișnuit copiii să facă scheme 

simple, după următorul model: 

          -propoziția – desemnată printr-un segment de dreaptă lung, urmat de un semn de 

punctuație corespunzător intonației din vorbire: punct, semnul întrebării, semnul exclamării. 

_________________________________________  . 

          -cuvântul – reprezentat printr-un segment de dreaptă scurt, orizontal; ______   ______ . 

          -silaba – redată prin puncte desenate deasupra cuvântului corespunzător. 

Exemplu: Raul se joacă.         .   .             .             .    .         . 

                                            ______       ___      _______      . 

                                            _______________________     . 

 

          Menționez că pentru însușirea acestui sistem de reprezentare a propoziției, cuvintelor și 

silabelor este nevoie de foarte multă muncă independentă, de foarte mult material concret și 

mai ales de foarte multă răbdare, dragoste și îngăduință din partea educatoarei, precum și de 

foarte multă perseverență din partea copiilor, care în final devin tot mai independenți în 

rezolvarea sarcinilor, mai maturi în gândire și dobândesc o exprimare corectă din punct de 

vedere grammatical. 

           Odată însușit, acest sistem grafic asigură puntea de legătură între învățarea orală și cea 

scrisă din perioada preșcolară. 

 

           ETAPELE ÎNVĂȚĂRII REPREZENTĂRII GRAFICE A PROPOZIȚIILOR 

 

          I. Pentru ca preșcolarii din grupa mare să cunoască în mod practic ce este propoziția-

fără a li se da definiția- am făcut exerciții de recunoaștere a propoziției și am introdus termenul 

de propoziție treptat, începând de la descrierea ilustrațiilor. Am pornit de la prezentarea 

separată a cuvintelor ca denumire a obiectelor, a jucăriilor din lumea imediat înconjurătoare, 

ca denumire a imaginilor de pe jetoanele ilustrate prezentate copiilor și m-am străduit ca 

preșcolarii să sesizeze legătura stabilită prin combinarea cuvintelor pentru a da înțeles vorbirii. 
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Astfel, am prezentat copiilor o imagine, am intuit-o și le-am cerut să-mi spună care variantă 

le-a plăcut, din cele două prezentate: 

          a) Am denumit separate diferite imagini din ilustrație, enumerând cu pauze: semafor, 

polițist cățel, mașină, roșu. 

          b) După o scurtă pauză, am intuit aceeași imagine formulând următoarele propoziții: 

,,Polițistul stă lângă semafor. Mașina s-a oprit. Stopul e pe roșu. Cățelul fuge.” 

          Copiii au fost încântați de a doua variantă motivând că au înțeles mai bine imaginea. 

După mai multe astfel de exerciții copiii au priceput din ce în ce mai bine că propoziția nu este 

o simplă enumerare de cuvinte, ci că sunt mai multe cuvinte legate între ele, prin înțeles. 

          II. Am abordat cu copiii reprezentarea schematică a propoziției prezentată anterior, 

precizând forma acesteia: enunțiativă, interogativă sau exclamativă, de fiecare dată copiii fiind 

antrenați să execute grafismele stabilite și semnele de punctuație. Au fost desfășurate în acest 

sens jocuri didactice ca: ,,Spune ceva despre...!” , ,,Ce știi despre...?”, ,,Cine ți-a dat jucăria?”, 

,,Cine este, cine sunt?”, ,,Spune mai departe!”, ,,Acum spune tu!”, ,,Spune mai departe!”, 

,,Găsește cuvinte potrivite”,  ,,Completează ce lipsește”. 

          Folosind material didactic adecvat pentru fiecare joc didactic, copiii s-au întrecut să 

formuleze propoziții pe care să le reprezinte grafic. 

          După mai multe activități, copiii au observat, sub îndrumarea educatoarei, că unele 

propoziții sunt mai lungi, au mai multe cuvinte, altele sunt scurte (au numai două cuvinte). 

Pentru selectarea cuvintelor din propoziții am desfășurat exerciții de vorbire cu referire la 

jucării, um ar fi: ,,Spune ceva despre iepuraș!” 

1. Iepurașul fuge. Câte cuvinte sunt în propoziție? Ce fel de propoziție este? (scurtă) 

2. Iepurașul mănâncă morcovi. (Propoziție mai lungă) 

3. Iepurașul are blănița moale. (Aceasta este o propoziție și mai lungă: are 4 cuvinte). 

Fiecare propoziție a fost reprezentată grafic. Sesizarea rolului cuvântului în propoziție, 

separarea cuvintelor din propoziție presupun un efort intelectual din partea copilului, ajutat 

însă de metode intuitive și procedee de joc, acest efort este redus și copilul pătrunde în esența 

analizei cu mai multă ușurință, în mod conștient, nu mecanic. În acest sens am desfășurat mai 

multe jocuri-exerciții, jocuri didactice pentru diferențierea propozițiilor simple, numite 

,,scurte”, de unele dezvoltate ,,lungi” 

          III. Pentru a înlesni perceperea diferențiată a silabelor ca părți componente ale 

cuvintelor, am organizat mai întâi jocuri spontane, recitând sacadat anumite onomatopee, 

însoțind fiecare silabă de o bătaie din palme sau ținând mâna sub bărbie pentru a constata de 

câte ori s-a deschis gura.  

                     Ra-ța fa-ce mac! mac! mac! 

                     Și gă-i-na cot-co-dac! 

          Amuzându-se, copiii au constatat că un anumit grup de sunete se pronunță împreună 

într-o singură deschizătură de gură. Astfel, am făcut cunoscută copiilor noțiunea de silabă, am 
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arătat practice cum se împarte cuvântul în silabe și apoi reuniunea lor în cuvânt.  Pentru a da o 

notă plăcută acestor exerciții, le-am desfășurat și sub formă rimată: 

             Am o nucă nouă,                                     Stând așa la masă 

             O despart în două:                                   Le spun pe-amândouă 

             ,,Nu-că”; ,,nu-că”.                                    Despărțite-n două: 

              Spun acuma ,,casă”                                 ,,Ca-să”; ,,ca-să”; ,,ma-să”; ,,ma-să”! 

             Am prezentat apoi copiilor diferite jetoane cu ilustrații și le-am cerut să despartă în 

silabe cuvintele respective. Am reprezentat silaba cu un segment mic, orizontal. Am desfășurat 

jocurile: ,,Jocul silabelor”, ,,Săculețul fermecat” etc. 

             Prin mai multe exerciții, copii au constatat că sunt cuvinte ca: ac, os, sac, cal, care se 

pronunță cu o singură deschizătură de gură, deci au o singură silabă și sunt tot cuvinte scurte. 

             IV. După ce copiii au cunoscut bine propoziția, cuvântul și silaba, am făcut cunoscute 

copiilor sunetele. Acestea nu erau ceva nou, intrau în componența fonetică a silabelor și a 

cuvintelor, dar nu erau cunoscute ca noțiune. Astfel, am prezentat copiilor o imagine ce 

reprezenta un medic și un copil ce era consultat în gât. Am adresat copiilor întrebarea: ,,Ce 

credeți că-i cere medicul copilului să spună?” 

          -,,A! a!a!”- au răspuns copiii.  

          -,,Să ne închipuim că pe Marco îl doare gâtul și se duce la doctor.” 

          -,,Marco, spune și tu cu gura deschisă tare: a!” 

          Apoi au repetat și alți copii. În mod practic copiii au luat cunoștință cu faptul că ,,a” este 

un sunet. Le-am cerut să se gândească dacă știu vreun cuvânt care începe cu sunetul ,,a”. Au 

spus apă, avion, ac, ață, acadea. Despărțind cuvintele în silabe, copiii au constatat că sunetul 

,,a” se află la începutul, sau la sfărșitul cuvântului. Poziționarea sunetului în mijlocul 

cuvântului fiind percepută mai greu de către copii va fi însușită în clasa pregătitoare.  

            Folosind material concret, obiecte și jucării, jetoane din jocul ,,Răspunde repede și 

bine”, am făcut cunoscute copiilor și celelalte sunete. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

,,Metodica activităților de educare a limbajului în învățământul preșcolar”-Florica Mitu, 

Ștefania Antonovici, Ed. Humanitas,2005 

,,Revista Învățământul Preșcolar” nr.3-4/2005 
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Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare   

şi rolul lor în formarea elevilor 

 

                                                                      prof. înv. primar, Rodica Dinescu, 

                                                                      Şcoala Gimnazială “Ion Minulescu” Piteşti 

 

Modernizarea  învăţământului apare ca urmare a dorinţei celor implicaţi în acest proces 

complex de a înlătura neajunsurile şi insuficienţele cu care s-au confruntat. Astfel, alături de 

lecţii, care sunt principalele forme de organizare a procesului instructiv-educativ, educatorii 

introduc şi alte tipuri de activităţi menite să completeze şi să întregească procesul cunoaşterii 

şi, în acelaşi timp, să conducă la promovarea instituţiei de învăţământ .  

 

                     

 

Un asemenea rol îl îndeplinesc parteneriatele educaţionale în cadrul cărora elevii au 

posibilitatea să-şi lărgească şi să-şi activizeze cunoştinţele, să valorifice în practică informaţiile 

însuşite în clasă, să-şi dezvolte spiritul de observaţie, imaginaţia şi gândirea, să-şi manifeste 

nestingheriţi iniţiativa şi creativitatea, să-şi organizeze raţional şi plăcut timpul liber. 

Participând la astfel de acţiuni unde se găseşte un câmp larg de afirmare şi unde vin în contact 

cu numeroşi copii de la alte şcoli, elevii vor cunoaşte ce activităţi se desfăşoară în alte unităţi 

şcolare şi vor putea să popularizeze propriile idei şi iniţiative, făcând astfel cunoscută şcoala 

în care învaţă.   

În realizarea acestor parteneriate educaţionale, o etapă extrem de importantă o 

constituie proiectarea, aceasta fiind o activitate complexă, un proces de anticipare a ceea ce 

doreşte profesorul să realizeze împreună cu elevii. Proiectarea efectivă se realizeză ţinându-se 

cont de mai multe variabile, şi anume: complexiatea temei alese, resursele de care dispune 

unitatea şcolară şi partenerii săi, gradul de pregătire a  elevilor, natura strategiilor aplicate, etc. 
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Foarte imporantă este precizarea obiectivelor şi a modalitaţilor de popularizare a 

activităţilor care urmează să se deruleze. O altă etapă, de multe ori omisă, este evaluarea care 

constă în stabilirea formelor, metodelor  şi instrumentelor prin care se poate constata dacă ceea 

ce a fost propus a fost şi realizat şi în ce măsură anume. Abia  după ce toate aceste etape au 

fost atent analizate şi după ce partenerii implicaţi şi-au dat acordul, proiectul parteneriatului 

educaţional poate fi elaborat şi pus în aplicare, pas cu pas. 

Parteneriatele educaţionale îmbracă forme variate, ele putând fi încheiate între două 

sau mai multe şcoli, din aceeaşi localitate sau din localităţi/ţări diferite sau între şcoli şi 

instituţii (biblioteci, muzee, primării etc.). 

Pornind de la ideea că numai contactul direct cu diverse izvoare constituie premisa 

realizării unor achiziţii de valoare, elevii Şcolii Gimnaziale “Ion Minulescu”, au derulat mai 

multe proiecte de parteneriate educaţionale.    

  Unul dintre acestea este „Conexiuni de suflet - verdele să fie verde” încheiat cu  Şcoala 

Gimnazială „Tudor Vladimimirescu” Structură Şcoala Gimnazială Nr. 2 Piteşti şi cu elevii 

ciclului primar ai Liceului Teoretic „Iulia Zamfirescu” Mioveni,  în cadrul căruia copiii au dat 

viaţă unui proiect ambiţios  şi au valorificat  resursele  educative  ale  celor trei şcoli. 

Dintre activităţile cuprinse în acest proiect educaţional mai amintim: vizite reciproce, 

scrisori tematice, parade ale personajelor îmbrăcate în costume realizate din materiale 

reciclabile, simpozioane, expoziţii itinerante sub diverse generice (“Suflet de copil”, “Să 

salvăm Terra!”, “Stop încălzirii globale!”, etc.),  donaţii de carte pentru constituirea unor 

minibiblioteci, colecţionarea unor obiecte de artă populară, adunarea de materiale pentru 

realizarea monografiilor celor trei şcoli, redactarea unei reviste şcolare cu titlul “ Mai mult 

verde, mai mult albastru” , întâlniri cu oameni de cultură, organizarea unor concursuri şi 

întreceri sportive, etc. 

Deosebit de interesante s-au dovedit a fi şi parteneriatele educaţionale încheiate între 

şcoala noastră şi diverse instituţii din localitate. Astfel, fiind înscrişi în Programul Internaţional 

LeAF, legăturile noastre cu Agenţia Judeţeană de Protecţie a Mediului au fost foarte strânse. 

Inspectorii  de mediu au venit în mijlocul elevilor, au distribuit pliante şi reviste, au prezentat 

diverse filme tematice şi au răspuns la întrebările copiilor, arătându-le modalităţi eficiente de 

protejare a mediului înconjurător şi participând alături de ei la numeroase activităţi ( acţiuni de 

ecologizare, plantarea unor puieţi de arbori etc. ).  

Foarte apreciat a fost şi parteneriatul încheiat cu Biblioteca Judeţeană. Aici s-au 

organizat concursuri („Cel mai bun recitator”, „Cel mai bun eseu”, „Cea mai sugestivă mascotă 

a bibliotecii”, etc.), serbări tematice (dedicate marilor sciitori sau sărbătorilor naţionale sau 

internaţionale), prezentări de carte, vizionări de filme, întâlniri cu scriitori, etc. 

  Alte parteneriate educaţionale au fost încheiate cu Agenţia Naţională Antidrog, cu 

Centrul Cultural Piteşti, cu Muzeul Judeţean, cu Primăria oraşului, etc. Vizitele efectuate în 

aceste instituţii, prezentările calde făcute de oamenii care lucrează aici, materialele informative 

distribuite elevilor, activităţile desfăşurate în comun au sporit eficienţa acestor întâlniri.   

Auzind şi văzând „pe viu”, copiii înţeleg mai bine cu ce probleme ne confruntăm astăzi 

şi sunt pregătiţi să ia atitudine şi să se implice efectiv în rezolvarea acestora, dar învaţă şi să se 
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promoveze pe ei, dar şi şcoala în care se formează. De asemenea, activităţile  desfăşurate  

alături de alţi elevi, vor permite fiecărui elev să se exprime liber, să contribuie în stilul său la 

aprofundarea temei studiate, iar rezolvarea cerinţelor de lucru pe grupe sau în echipe va  

dezvolta spiritul de cooperare al elevilor,  conducând la „schimbarea a ceea ce  există în ceea 

ce ar trebui să existe.”(I.T. Radu). 

Prin acest tip de acţiuni se realizeză o puternică ancorare în realitate, renunţându-se la 

declaraţiile de multe ori aride, în favoarea activităţilor practic-aplicative, a căror lipsă a fost 

deseori reproşată învăţământului românesc. Străbătând diverse localităţi, intrând în contact 

direct cu numeroşi alţi elevi, dar şi cu  oamenii de cultură şi cu edilii, plantând arbori şi 

colecţionând diferite obiecte, concepând scrisori şi redactând reviste, renumele şcolii creşte, 

iar copiii devin persoane implicate în proiecte complexe, formându-se ca cetăţeni responsabili 

ai Europei de azi şi de mâine. 
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Despre Joseph-Loius Lagrange 

Prof. Dinculescu Daniela, 

Școala Gimnazială ”Ion Minulescu” Pitești 

 

 

Desigur, că este imposibil să faci un clasament al tuturor 

cercetătorilor, matematicieni, fizicieni şi nu numai, care şi-au adus 

o contribuţie semnificativă la dezvoltarea ştiinţei în general, a 

mecanicii analiticii, în particular, cu implicaţii deosebit de mari la dezvoltarea matematicii. 

Dar, dintre toţi, personalitatea ştiinţifică a lui Lagrange este pe departe foarte mare, complexă 

şi extrem de mult folosită în multe direcţii de dezvoltare a mecanicii, ecuaţiilor diferenţiale şi 

cu derivate parţiale, a calcului variaţional, algebrei, teoriei numerelor etc. Din acest motiv, vom 

da câteva informaţii legate de viaţa ştiinţifică a acestui mare matematician-mecanician. 

"Lagrange este piramida grandioasă a ştiintelor matematice", astfel Napoléon 

Bonaparte l-a apreciat pe cel mai mare şi cel mai modest, după părerea lui, matematician al 

sec. XVIII Joseph Louis Lagrange, pe care el l-a facut senator, conte al imperiului şi cavaler 

al ordinului Legiunii de Onoare. Tatăl lui Lagrange, fiind un timp vistiernic militar al Sardiniei, 

a fost căsătorit cu unica fiică a unui medic bogat din Cambiano, localitate situată nu departe de 

Torino (Italia), şi a avut cu ea 11 copii. Dar numai Joseph Louis, cel mai mic dintre toţi, n-a 

murit fiind prunc. Tatăl lui a fost un om avut şi de afaceri. De aceea, când Lagrange a fost gata 

să intre în dreptul de moştenitor unic, el n-a avut ce să moştenească. Mai târziu Lagrange îsi 
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amintea despre aceasta, ca despre una din întâmplările cele mai fericite: "Dacă eu aş fi moştenit 

o avere, atunci, probabil, n-aş fi legat soarta mea cu matematica". Primele interese şcolare ale 

lui Lagrange au fost concentrate asupra limbilor vechi. Studiindu-le, el devreme a făcut 

cunoştinţă cu operele lui Euclides şi Arhimede. Însă acestea nu l-au impresionat foarte mult. 

Mai târziu în mîinile tânarului Lagrange a nimerit lucrarea lui E. Halley (prietenul lui Newton) 

despre avantajele metodelor analitice asupra metodelor geometrice ale grecilor antici. Inima 

lui a fost cucerită. Într-un timp foarte scurt el de sinestatator a studiat totul, ce a fost facut la 

acel moment în analiza şi, având 16 ani, a început predarea matematicii la Şcoala de Artilerie 

din Torino.  

Astfel şi-a început activitatea lui, una din cele mai strălucite în istoria matematicii. 

Lagrange a fost analitic, şi nu geometru. Prelucrarea lui analitică a mecanicii se caracterizează 

prin ruperea totală cu tradiţia grecilor antici. Newton, contemporanii şi succesorii lui, 

permanent utilizau desene tehnice, ca un ajutor în studierea problemelor mecanicii. Aceasta 

trasatura a gândirii lui s-a evidenţiat clar în „Mécanique Analytique”, concepută de Lagrange 

încă în vârsta de 19 ani la Torino, dar editată la Paris numai în 1788, când el a avut 52 de ani. 

„Nu veţi găsi desene tehnice în cartea aceasta”, – scria el în prefaţă. Lagrange, preferând 

metoda analitică, a arătat ca rezultatele mult mai puternice pot fi obţinute dacă metode analitice 

generale se aplica de la bun început.  

La Torino tânărul profesor citeşte lecţii la studenţi, majoritatea cărora erau mai în vârstă 

decât el. În curând, cu cei mai capabili dintre acestea el a organizat o societate ştiinţifică, care 

cu timpul s-a transformat în Academia de Ştiinţe din Torino. Primul volum de lucrări al 

Academiei „Actes de la société privée de Turin” a aparut în 1759 când Lagrange a avut 23 de 

ani. El însuşi a prezentat aici articolul despre valorile maxime şi minime la calculul variaţional. 

Anume cu ajutorul acestui calcul Lagrange a unificat mecanica şi, cum a spus Hamilton, a creat 

„o poemă ştiinţifică în felul său”. În acelaşi volum Lagrange face un mare pas înainte: el aplică 

analiza în teoria probabilităţilor, esenţial se avansează mai departe de Newton în teoria 

matematică a sunetului. La vârsta de 23 de ani Lagrange a fost recunoscut ca egal marilor 

matematicieni ai secolului – Euler si Bernoulli.  

Euler întotdeauna preţuia mărinimos lucrările altor savanţi. Când Lagrange avea 19 ani 

i-a expediat lui Euler unele din lucrările sale, vestitul matematician îndată le-a recunoscut 

valoarea lor şi l-a încurajat pe tânărul savant. Peste 4 ani Lagrange i-a comunicat lui Euler 

metoda adevarată de rezolvare a problemelor izoperimetrice de calcul variaţional, care în 

decurs de mulţi ani nu se rezolvau prin metodele semigeometrice ale lui Euler. Euler i-a dat lui 

Lagrange posibilitate să le publice primul – „ca să nu vă lipsesc pe dumneavoastră de nici o 

particulă a gloriei, pe care o meritaţi”. În pofida vârstei neobișnuit de tinere a lui Lagrange – 

23 de ani, Euler a reuşit alegerea lui ca membru strain al Academiei de Ştiinţe din Berlin (2 

octombrie 1759). Aceasta recunoaştere peste hotare a fost un mare ajutor pentru Lagrange în 

Patrie. Euler şi d'Alembert doreau să-l vadă pe tânarul lor prieten ca matematician la curtea din 

Berlin. După tratative îndelungate aceasta s-a reuşit. Fiind un prieten credincios şi admirator 

generos al lui Lagrange, d'Alembert l-a convins să se ocupe de problemele cele mai importante 

şi dificile, l-a impus chibzuit să aibă grijă de sănătate, deşi sănătatea proprie a lui d'Alembert 

n-a fost viguroasă.  
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În scrisorile sale către d'Alembert, Lagrange răspunde scurt, că se simte minunat şi 

lucrează ca un nebun. În aceasta privinţă activitatea lui era asemănătoare cu cea a lui Newton. 

Cu vârsta, concentrarea îndelungată asupra problemelor de prima importanţă a atenuat 

entuziasmul lui, şi deşi creierul rămânea puternic, Lagrange manifesta o atitudine indiferenta 

faţă de matematică. Printre problemele, cu care Lagrange se ocupa pâna la sosirea sa la Berlin 

a fost problema despre libraţia Lunii, problema a trei corpuri. De ce Luna e permanent întoarsă 

spre Pamânt numai cu o parte, şi în acelaşi timp există unele mici iregularităţi în mişcarea ei? 

Pentru rezolvarea acestei probleme în 1764 lui Lagrange la vârsta de numai 28 ani i-a fost 

decernat un premiu al Academiei de Ştiinţe din Paris. Încurajată de acest succes strălucitor, 

Academia i-a propus o problemă încă mai complicată, şi Lagrange din nou a primit premiu în 

anul 1766. Aceasta a fost problema a şase corpuri, materialul pentru care a servit sistemul lui 

Jupiter (Soarele, Jupiter şi 4 satelite cunoscute către timpul acela).  

O rezolvare matematică completă se afla în afară posibilităţilor noastre, dar aplicând 

metodele aproximative, Lagrange s-a avansat esenţial în explicarea iregularităţilor constatate. 

Astfel de aplicaţii ale teoriei lui Newton au prezentat pentru Lagrange un interes mare de-a 

lungul activităţii sale. În anul 1772 lui Lagrange din nou i-a fost decernat premiul pentru 

problema a trei corpuri, iar în 1774 si 1778 a obţinut succese analogice pentru lucrările sale 

despre mişcarea Lunii şi perturbaţiile cometelor.  

La 6 noiembrie 1766 Friedrich II, „cel mai mare rege al Europei”, cum el „modest” 

spunea despre sine, l-a salutat pe Lagrange în Berlin, declarând că consideră drept o cinste să 

aibă la curtea sa pe „cel mai mare matematician”. Ultimele cuvinte în orice caz au fost 

adevarate. În 1766 Lagrange a devenit directorul secţiei fizico-matematice a Academiei de 

Ştiinţe din Berlin (postul ocupat pâna atunci de Euler) şi timp de 20 de ani completa memuarele 

acesteia cu lucrările sale remarcabile, care urmau una dupa alta.  

Ostilitatea înnăscută a lui Lagrange către discuţii îl deosebea de Euler, care se implica 

în toate disputele filozofice şi religioase. Înabuşit de argumente şi îndemnat către răspuns, 

Lagrange întotdeauna spunea sincer: „Nu ştiu”. Dar când erau abordate convingerile lui, el 

putea să le apere, găsind entuziasm şi logică.  

Curând după stabilirea în Berlin, Lagrange a invitat din Torino una dintre rudele sale 

şi s-a căsătorit cu ea. Căsătoria s-a dovedit a fi fericită. Când soţia s-a îmbolnăvit, Lagrange, 

uitând de somn, a avut grija de ea. Când ea a murit, inima lui Lagrange a fost distrusă. Alinarea 

a gasit-o în lucru: „Ocupaţiile mele s-au redus la aceea, ca eu încet şi liniştit studiez 

matematica”.  

O cercetare din aceasta perioadă a lui Lagrange a avut valoare importantă pentru 

dezvoltarea algebrei contemporane – memuar din anul 1767 „Traité de la résolution des 

équations numériques de tous les degrés” şi adăugări posterioare la aceasta. Aici au fost 

abordate întrebările generale despre soluţionarea ecuaţiilor algebrice. 

După moartea lui Friedrich II (17 august 1786), indignarea contra străinilor şi 

indiferenţa, care se anunţa faţă de ştiinţă, au facut Berlinul un loc de trai nepotrivit pentru 

Lagrange, şi el a demisionat. Demisia a fost dată cu condiţia, ca el va expedia articolele sale la 

Academia de Ştiinţe din Berlin în decurs de câtiva ani. Lagrange a fost de acord. El a primit 

cu bucurie invitaţia lui Louis XVI de a continua cercetarile matematice la Paris în calitate de 



 
 

 

 

44 

 
 

 

Nr. 17 - iunie 2017 

membru al Academiei Franceze. Venind la Paris, Lagrange a fost primit cu onoare de către 

familia regală şi Academie.  

În Louvre a fost destinat pentru dânsul un apartament confortabil, în care Lagrange a 

trait pâna la revoluţie. La vârsta de 50 de ani Lagrange a simţit ca s-a epuizat. Locuitorii 

Parisului au găsit în el un interlocutor amabil şi binevoitor, ci nu un stapân al gândurilor. El a 

pierdut gustul de matematică, iar un exemplar de „Mécanique Analytique” a stat nedeschis pe 

biroul lui timp de 2 ani.  

Obosind de tot, ce a fost legat de matematică, Lagrange s-a adresat spre filozofie, 

evoluţia gândirii, istoria religiei, teoria generală a limbilor, medicină şi botanică. Fiind pasionat 

de acest amestec straniu, el i-a uimit pe prietenii săi cu cunoştinţe vaste în domeniile 

îndepărtate de matematică. El considera că în viitor minţile luminate ale omenirii vor manifesta 

cel mai mare interes spre fizică, chimie şi ştiinţe naturale, iar matematica o considera intrată în 

perioada de descendenţă. Spre fericirea lui, Lagrange a trăit destul de lung, ca să vadă începutul 

activităţii lui Gauss, primului în pleada marilor matematicieni – Abel, Galois, Cauchy s.a. 

Revoluţia a răsturnat apatia lui Lagrange.  

Planele grandioase ale revoluţionarilor de a preface omenirea și natura omului n-au 

produs impresie mare asupra lui. Iar când prietenul lui, chimistul Lavoisier, a căzut sub 

ghilotină, Lagrange a exprimat indignarea sa prin cuvintele: „A fost necesară numai o singură 

clipă pentru ca să cadă capul lui, dar nu va ajunge, probabil, şi o sută de ani, ca să apară un alt 

cap, asemănător acestuia”.  

Deși, practic, toată viaţa creativă a lui Lagrange s-a petrecut sub suspiciile persoanelor 

regale, simpatiile lui n-au fost de partea adepţilor monarhiei, dar nu aparţineau nici 

revoluţionarilor. Însă atitudinea faţă de Lagrange a fost îngăduitoare. Cu decretul special lui i-

a fost conferită o pensie.  

În 1795, când a fost întemeiată École Normale, Lagrange a devenit profesor de 

matematică a acesteia. După închiderea ei, când a fost fondată vestita École Polytechnique 

(1797) Lagrange a elaborat planul cursului matematic şi a devenit aici primul profesor. La 

început el a citit lecţii pentru studenţii slab pregătiţi.  

Dar fiind un învăţător bun, el a plecat departe de predarea matematicii la nivelul 

elementar, şi în curând studenţii lui însuşi au participat la dezvoltarea acesteia. Lagrange a 

expus analiza fără a folosi „infiniti mici” ai lui Leibniz sau definiţia specifică a limitei lui 

Newton. Propria lui teorie a fost publicată în două lucrări: „Théorie des fonctions analytiques” 

(1797) şi „Leçons sur le calcul des fonctions” (1801). Importanţa acestor lucrări consta în 

aceea, ca ele au dat impuls lui Cauchy şi altor savanţi pentru argumentarea strictă a analizei.  

Cea mai importantă activitate a lui Lagrange în perioada revoluţiei a fost participarea 

împreună cu Laplace şi Monge la perfecţionarea sistemului metric de măsuri. Numai datorită 

ironiei şi bunului simţ al lui Lagrange numarul 12 n-a fost ales în calitate de baza în loc de 10 

al sistemului de numeratie.  

În pofida acestei activităţi interesante, Lagrange a fost singur şi predispus la pierderea 

spiritului, dar a fost salvat de această stare între viaţă şi moarte la vârsta de 56 de ani de către 

fiica prietenului său, astronomului Lemonnier. Ea s-a căsătorit cu dânsul şi căsnicia lor a fost 
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ideală. Dintre toate succesele sale, el cel mai mult preţuia aceea, că a fi găsit în viaţă o 

însoţitoare atentă şi credincioasă ca soţia lui tânară.  

Francezii dădeau onorurile lui Lagrange. Savantul, fiind cândva favoritul Mariei-

Antoinettei, acum a devenit idolul publicului, care a condamnat-o la moarte. Când în timpul 

revoluţiei, prin decretul Conventului a fost hotărât de a izgoni din Franţa pe toţi nenăscuţi în 

ţară, pentru Lagrange în special s-a făcut o excepţie din această regulă. Slava lui a fost atât de 

mare încât ocupând Torino, Directoria a exprimat oficial respectul faţă de tatăl 

matematicianului vestit.  

Când Napoléon între campaniile militare se ocupa de treburile civile, el deseori 

conversa cu Lagrange pe întrebări ce ţineau de filozofie, rolul matematicii în stat şi exprima 

stimă faţă de acest interlocutor calm, care nicicând nu dădea dovada de dogmatism.  

Sub calmitatea lui Lagrange a fost ascunsă ingeniozitatea, care apărea pe neaşteptate. 

Odată el a spus: „Astronomii aceştia sunt oameni foarte ciudaţi, ei nu cred teoriilor până când 

aceste nu se acordă cu observaţiile lor". Nici admiraţia sinceră a talentului lui Newton n-a fost 

lipsită de adaosul ironiei: „Ce noroc a avut Newton, ca în timpul lui sistemul lumii încă 

rămânea nedescoperit”. Ultimul efort ştiintific al lui Lagrange a fost legat de modificare şi 

lărgirea „Mécanique Analytique” pentru ediţia a doua. Puterile s-au întors către Lagrange 

definitiv, deşi el avea mai mult de 70 de ani. Amintind obişnuințele sale, el lucra fară încetare, 

dar corpul lui n-a vrut să se supună creierului. Boala lui, despre care ştia ca va aduce la moarte, 

nu strica linistea netulburată a lui. Toată viaţa Lagrange a trăit aşa, cum le place filozofilor, cu 

nepăsare faţă de soarta sa.  

Lucrările lui Lagrange în matematică, astronomie şi mecanică alcătuiesc 14 volume. În 

analiza matematică el a dat formula convenabilă restului pentru serie Taylor, formula 

creşterilor finite şi formula de interpolare, a introdus metoda multiplicatorilor pentru 

rezolvarea problemei aflării extremelor condiţionate. În algebră a elaborat teoria ecuaţiilor, a 

cărei generalizare este teoria Galois, a găsit metoda de calcul aproximativ al rădăcinilor 

ecuaţiei algebrice cu ajutorul fracţiilor continue, metoda de separare a rădăcinilor ecuaţiei 

algebrice, metoda de eliminare a variabilelor din sistemul de ecuaţii, dezvoltarea rădăcinilor 

ale ecuaţiei în aşa numita serie lui Lagrange. În teoria numerelor cu ajutorul fracţiilor 

neregulate el a rezolvat ecuațiile de ordinul doi cu două necunoscute.  

În domeniul ecuaţiilor diferenţiale Lagrange a elaborat teoria soluţiilor singulare şi 

metoda variaţiei constantelor. Reieşind din legile de bază ale dinamicii, el a indicat două forme 

de bază ale ecuaţiilor diferenţiale de mişcare a unui sistem dependent, care acum se numesc 

ecuaţiile lui Lagrange de genul întâi, şi a dedus ecuaţiile în coordonate generalizate – ecuatiile 

lui Lagrange de genul al doilea.  

Drept recunoaștere mondială a contribuţiei operei lui Lagrange unui crater de pe partea 

vizibilă a Lunii i s-a dat numele marelui cercetător, profesor și om.  
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     Utilizarea metodelor de învățare activă în cadrul  orelor de    

        comunicare în limba română/limba și literatura română 

 

                                                                   Prof.înv.primar, Dodi Florina – Mihaela, 

                                                                        Școala Gimnazială Anastasie Panu Huși 

 

Preocuparea pentru dezvoltarea spiritului creativ a condus şi la elaborarea unor metode 

şi procedee specifice de stimulare  a creativităţii. Este vorba de tehnici care sunt operante mai 

ales în condiţii de grup. Astfel amintim: 

1. Brainstorming-ul (brain- creier, strom – furtună) sau metoda asaltului de idei este 

,,o metodă a discuţiei în grup, iniţiată de A. Osborn dezbateri (1953) cu funcţia distinctă de a 

înlesni căutarea şi găsirea celei mai adecvate soluţii a unei probleme de rezolvat, printr-o 

intensă mobilizare a ideilor tuturor participanţilor la discuţie” .            

Este una dintre cele mai răspândite metode în stimularea creativităţii. Esenţa acestei 

metode constă în separarea momentului emiterii ideilor de momentul evaluării lor. Din acest 

motiv, brainstorming-ul  se mai numeşte şi metoda evaluării amânate. Ea se desfăşoară în trei 

etape. În prima etepă, se identifică şi se formuluază problema, apoi se convoacă grupul de 

brainstorming. Acest grup este format din 10-12 persoane (este preferabil să fie de diverse 

profesiuni), un conducător (animator) şi un secretar. Etapa a doua este şedinţa propriu-zisă de 

brainstorming. Conducătorul reaminteşte problema ce urmează a fi discutată şi cele patru reguli  

ale brainstorming-ului (care vor fi consemnate pe tablă): 

a) Nu criticaţi ideile celorlalţi ! 

b) Daţi frâu liber imaginaţiei ! 

c) Produceţi o cantitate cât mai mare de idei ! 

d) Preluaţi ideile celorlalţi şi amelioraţi-le ! 

În scopul stimulării creativităţii, trebuie apreciat efortul fiecărui elev şi să nu se înlăture nici o 

variantă propusă de aceştia.  

2. Ciorchinele este o tehnică eficientă de predare şi învăţare care încurajează elevii să 

gândească liber şi deschis. Ciorchinele este un "brainstorming" necesar, prin care se stimulează 

evidenţierea legăturilor dintre idei; o modalitate de a construi sau realiza asociaţii noi de idei 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph-Louis_Lagrange
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sau de a releva noi sensuri ale ideilor. Este o tehnică de căutare a căilor de acces spre propriile 

cunoştinţe evidenţiind modul de a înţelege o anumită temă, un anumit conţinut.  

Exemplu: 

În textul „Apolodor ”, de Gellu Naum putem să realizăm imaginea pinguinului 

Apolodor din Labrador care trăia pe gheţa unui răcitor de la circ: 

 

 

 

 

 

 

3. Cubul este o tehnică prin care se evidenţiază activităţile şi operaţiile de gândire 

implicate în învăţarea unui conţinut. Această metodă se poate folosi în cazul în care se doreşte 

explorarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe perspective. Se oferă elevilor posibilitatea 

de a-şi dezvolta competenţele necesare unor abordări complexe şi integratoare. Se împarte 

clasa în 6 grupuri, se prezintă cubul cu cele şase feţe diferit colorate, având notate cuvintele: 

„descrie”, „compară”, „ asociază”, „analizează”, „aplică”, „argumentează”.  Apoi se atribuie 

roluri membrilor grupurilor:  

- „cititorul” – rostogoleşte cubul şi anunţă grupului cerinţa înscrisă pe faţa de deasupra; 

- „ascultătorul activ”/ „cercetaşul” repetă sarcina, o reformulează pentru a fi înţeleasă de fiecare 

membru, adresează întrebări învăţătorului. 

- „interogatorul” solicită idei legate de modul de rezolvare a sarcinii de la membrii grupului; 

- „rezumatorul” va fi „raportorul” grupului, va trage concluziile, le va nota şi le va comunica 

întregii clase. 

Elevii vor lucra pe grupe. 

4. Metoda cadranelor urmăreşte implicarea elevilor în realizarea unei înţelegeri cât 

mai adecvate a unui conţinut informaţional. Această metodă se poate folosi frontal şi 

individual.  

Prin trasarea a două axe perpendiculare, fişa de lucru este împărţită în patru cadrane, repartizate 

în felul următor: 

I – sunetele auzite; 

II – sentimentele pe care le-au simţit; 

voios 

grăsuţ 

Apolodor 

zâmbitor 

curat 

tenor 



 
 

 

 

48 

 
 

 

Nr. 17 - iunie 2017 

III – legătura între conţinutul textului şi experienţa lor de viaţă; 

IV – învăţătura ce se desprinde din text. 

           Exemplu: Text suport : „În ziua de Paşte” de Elena Farago: 

 

I. Citate 

Scrie din memorie prima strofă a 

poeziei. 

II. Argumente 

Cum ar trebui să ne purtăm de Paşte 

cu cei dragi ? 

 

III. Creaţie                                                          

Alcătuieşte câte o propoziţie folosind  

cuvintele: „Înviere”, „smerit”,  „suflet 

milos”.                                                

 

IV. Desen 

 Desenează simbolul sărbătorii de   

Paști. 

 

            

 

 5. Cvintetul  este o metodă  rapidă şi eficientă de reflecţie, sinteză şi rezumare a 

conţinuturilor învăţăte. Conform numelui se va scrie o poezie din cinci versuri care necesită 

sintetizarea informaţiei în exprimări concise care exprimă reflecţii asupra subiectului propus. 

La elaborarea poeziei, elevii pot lucra în perechi, dar şi individual. Cerinţele metodei: 

1.Primul vers – constă dintr-un cuvânt – substantiv – care exprimă subiectul poeziei. 

2.Versul al doilea – format din două cuvinte – adjective – care descriu subiectul. 

3.Versul al treilea – format din trei cuvinte – verbe – care exprimă acţiuni. 

4.Versul al patrulea – format din patru cuvinte care exprimă sentimentele elevului faţă de 

subiect. 

5.Versul al cincilea – format dintr-un cuvânt care exprimă esenţa subiectului. 

Exemplu:                            „ Ghiocelul 

                                               Plăpând , mic 

                                              Ascunzându-se , îndrăznind , răsărind 

                                              Aduce bucurie în suflet 

                                             Vesteşte” 

Variantele obţinute pot fi afişate şi citite colegilor. Cvintetul este unul dintre cele mai 

rapide şi mai eficiente mijloace de sinteză şi rezumare a informaţiilor şi noţiunilor. 
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6. Turul galeriilor este o metodă bazată pe colaborare, este folosită mai ales la sfârşitul 

unei activităţi ce are la bază realizarea unui produs şi prezentarea lui sub forma unui tur al 

galeriei. Elevii lucrează în grupuri pentru a realiza produsul (un desen, o caricatură, o schemă). 

Elevii vor face o scurtă prezentare a produsului lor în faţa clasei, răspunzând unor întrebări, 

acestea sunt puse de ceilalţi colegi de la celelalte grupe. Produsul este expus, iar alături o foaie 

goală şi un creion colorat, sau marker. La fel şi celelalte produse, ale celorlalte grupe. 

Învăţătorul solicită apoi grupurilor de elevi să se oprească în faţa fiecărui afiş, să discute şi să 

noteze pe foaia goală comentariile, sugestiile, întrebările lor. În ultima etapă, fiecare grupă 

revine la produsul ei, citeşte ce este scris pe foaia ataşată, comentariile colegilor şi poate 

continua cu un răspuns la comentariile şi întrebările adresate. 

7. Metoda FRISCO este o metodă prin care elevii „joacă” o atitudine faţă de o 

problemă. Atitudinile pot fi: 

 optimistul – sigur că problema se poate rezolva şi va găsi soluţii; 

– caută soluţii, argumente pro şi contra; 

 exuberantul – foarte încântat de situaţie; 

 pesimistul – sigur că problema nu se poate rezolva; 

 scepticul – nesigur, se îndoieşte. 

8. Metoda 6-3-5 ( brainwriting) este o metodă asemănătoare cu brainstorming-ul, 

având specifică numai notarea ideilor originale si esenţiale. Elevii grupaţi câte 6 scriu fiecare 

3 soluţii la problema propusă pe o foaie, într-un sens stabilit (de la stânga la dreapta), fiecăruia 

dintre cei 5 colegi de grup. Prin acestă preluare a ideilor colegului se deschid perspectivele şi 

se îmbunătăţesc ideile fiecărui participant.  

Avantajul metodei constă în faptul că dezvoltă gândirea critică şi oferă elevilor timizi 

posibilitatea de a se exprima. 

          Bibliografie:  

1.Cerghit, Ioan , Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006 

2.Revista învăţământului preuniversitar, Editura Paralela 45,  februarie 2011 

3.Şerdean, Ioan, Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Editura Corint, 

Bucureşti, 2005 
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Metode active folosite în procesul de învăţare la ciclul primar 

Propunător,  

Prof. Eniță Ileana, 

Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân Pitești 
 

Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă şi conştientă a 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Metoda cubului 

Metoda cubului presupune analiza unui concept, a unei noţiuni sau a unei teme prin 

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

distinctă a subiectului respective. Intenţia acestei metode este de a evidenţia, prin aceste şase 

faţade ale cubului, cât mai multe tipuri de operaţii mentale, corespunzătoare următoarelor 

categorii de cunoştinţe implicate în demersul de învăţare: 

Cele şase faţade ale cubului elevii trebuie să răspundă la următoarele instrucţiuni: 

1. Descriere – cum arată? 

2. Aplică – semnificaţii, surse de inspiraţie 

3. Analizează - structură 

4. Compară – cu ce seamănă şi prin ce se diferenţiază? 

5. Asociază – la ce te face să te gândeşti ? 

6. Argumentează – pro sau contra 

Etape necesare pentru aplicarea metodei : 

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

asociază, aplică, argumentează; 

- Anunţarea subiectului pus în discuţie; 

- Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva cerinţei 

de pe una din feţele cubului. 

         Am folosit această metodă pentru a îmbogăţi cunoştinţele copiilor despre aceste animale 

în cadrul orei de cunoşterea mediului. Am folosit 2 cuburi care au aceleaşi cerinţe. 
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 1.Descrie! – mărime, formă, culoare 

 2.Compară! – asemănări, deosebiri între câine şi lup 

 3.Asociază! – Ce simţi când vezi acest animal? (câine – lup) 

 4.Analizează! – Caracteristici, părţi componente 

 5.Aplică! – Cum ne ajută? (foloase) 

 6.Argumentează – Pro sau contra în ce priveşte importanţa pentru om, natură                                

Eficienţa acestor activităţi constă în complexitatea şi bogăţia cunoştinţelor, în 

satisfacerea curiozităţii copiilor 

 

2. Metoda ciorchinelui 

        Ciorchinele” este o tehnică flexibilă care poate fi utilizată atât individual, cât si  ca 

activitate de grup. Când se aplică individual, tema pusă în discuţie trebuie să fie familiară 

elevilor, întrucât ei nu mai pot culege informaţii si afla idei de la colegi. În acest caz, utilizarea 

„ciorchinelui” poate reprezenta o pauză în brainstorming-ul de grup, dând posibilitatea elevilor 

să gândească în mod independent.  

      Metoda chiorchinelui dezvoltă la elevi: 

 Capacităţile cognitive (identificare, definire, interpretare, clasificare, formulare) ; 

 Capacităţi de evaluare şi autoevaluare;  

 Abilităţi de muncă intelectuală; 

 Atitudini şi valori; 

Metoda “Ciorchinele” este metoda pe care o utilizez des la orele de limba românã deoarece 

favorizeazã gândirea liberă și creatoare a elevilor. Am utilizat-o cu succes la 

recapitularea pronumelui cuvântul de plecare fiind PRONUMELE. În timpul propus elevii au 

scris cuvintele ce le-au venit în minte legate de pronume, apoi am fãcut conexiuni între 

pronume și cuvintele scrise de elevi. 
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3. Metoda cvintetului 

Capacitatea  de a rezuma şi sintetiza informaţiile, de a surprinde  complexitatea unor 

idei, sentimente şi convingeri în câteva cuvinte este o deprindere importantă  pentru orice elev.  

Metoda cvintetului  este o metodă nouă care pune accentul pe forţa creativă a elevului 

şi de acest lucru m-am convins chiar eu, de-a lungul orelor de limba şi literatura română, dar 

şi a altor activităţi. CVINTETUL este o poezie care impune sintetizarea unor informaţii, 

conţinuturi în exprimări clare care descriu sau prezintă reflecţii asupra temei date sau 

subiectului dat. Este o poezie de 5 versuri a cărei construcţie are la bază anumite reguli pe care 

elevii trebuie să le respecte, iar timpul de întocmire este de 5-7 minute. Se porneşte de la un 

subiect propus spre discutare, care să se reflecte în singurul cuvânt-cheie de pe primul rând. Pe 

al doilea rând, se scriu două adjective care se referă la cuvântul cheie. Pe al treilea rând, se 

scriu trei verbe la gerunziu. Al patrulea vers este format din patru cuvinte care exprimă 

sentimentele elevului faţă de problema, subiectul în cauză. Ultimul vers sintetizează esenţialul, 

într-un cuvânt.  

Această metodă este totodată un instrument de evaluare a înţelegerii şi de exprimare a 

creativităţii elevilor. Înainte de a cere elevilor să alcătuiască o astfel de poezie, am oferit un 

model, iar la primele utilizări ale metodei, am prezentat elevilor chiar şi câte un exemplu pentru 

cuvintele de pe fiecare rând. Iată câteva exemple realizate de elevii mei: 

           Natura                                                                                         Carte 

Îmbelşugată, bogată                                                              Minunată, înţeleaptă                             

Renăscând, râzând, aducând                                                 Răsfoind, citind, învăţând 

Bucurie, veselie, speranţă, alinare                                        Mulţumire, bucurie, preţuire, 

dăruire 

Primăvara.                                                                             Înţelepciune. 

4.  Explozia stelara 

Explozia stelară este o metodă de stimulare a creativităţii, o modalitate de relaxare a 

copiilor şi se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme şi noi 

descoperiri. 

             Obiective : 

 formularea de întrebări şi realizarea de conexiuni între ideile descoperite de copii în 

grup prin interacţiune şi individual pentru rezolvarea unei probleme 

 dezvoltarea şi stimularea creativitatății individuale şi de grup, a exprimării libere, a 

spontaneității; 

       Copiii stau aşezaţi în semicerc propun problema de rezolvat. Pe steaua mare se 

desenează sau se scrie ideea centrală. Pe celelalte cinci steluţe se scrie câte o întrebare de tipul: 

CE ? CINE? UNDE ? DE CE ? CÂND ?, iar cinci copii din grupă extrag câte o întrebare. 

Am folosit cu succes această metodă în cadrul orelor de limba română când a trebuit să 

realizăm pentru un text fişa lecturii respective. 
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regele dacilor                                                                        

fiul lui Scorilo                           viteji 

bun războinic                           curajosi    

şiret, viclean 

aprig apărător al libertăţii poporului său            
vrednic, înţelept                                          

101-102 Tapae 

s-a sinucis     

Al II-lea război                                       
daco-roman 

                                                       

105-106 

                                   Dacia 

devine provincie romană 

5. Diagrama Venn 

O diagramă Venn este formată din două cercuri mari care se suprapun parţial. Ea poate 

fi folosită pentru a arăta asemănările şi diferenţele dintre două idei sau concepte. 

Educatorul  cere elevilor să construiască o asemenea diagramă completând în perechi 

doar câte un cerc care să se refere la unul din cele două concepte. Apoi se pot grupa câte patru 

pentru a-şi compara cercurile, completând împreună zona de intersecţie a lor cu elementele 

comune celor două concepte.  

Metoda se foloseşte, mai ales, în etapa de reflecţie pentru evaluarea unei unităţi de 

învăţare (se face o paralelă între temele întâlnite sau între două personaje). 

Am folosit metoda diagramei Venn în cadrul lecţiei de istorie Decebal şi Traian, unde 

am încercat cu elevii să folosesc această metodă pentru a scoate în evidenţă trăsăturile fiecărei 

personalităţi, dar şi pe cele comune. 

          DECEBAL                                                                    TRAIAN 

          87-106 d.Hr.                                                                              98-117 d.Hr. 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

împăratul Imperiului Roman 

era originar din Spania 

om simplu, dintr-o bucată, bun, drept 

om muncitor avansat de la soldat la 

general, împărat                                                                         
cetăţi, poduri, drumuri, monumente 

în timpul domniei sale Imperiul 

Roman  a avut cea mai mare întindere 
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Sistemul educaţional românesc 

Între tradiţionalism şi elemente europene contemporane 

 

                                                                  Prof. Filimon Georgiana Gabriela, 
Grădinița cu Program Prelungit, Hîrlău, jud. Iași 

 

 „Şcoala are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole, dar şi o 

pregătire pentru un viitor în bună măsura imprevizibil.” 

 Am ales să încep cu acest citat,  pentru a scoate în evidenţă caracterul de durabilitate al 

educaţiei şi rolul deosebit pe care îl deţine şcoala nu numai în calitate de instituţie formatoare 

ci şi ca un loc unde se păstrează tradiţii şi valori de peste veacuri. 

  Şi cel mai bine ar fi să ne amintim unde îşi are originile cuvântul şcoală. Acest cuvânt, 

cu diferitele lui forme vine de la cuvântul grecesc „scholé” trecut în latină ca „schola” sau 

„scola”, denumire pentru instituţiile de învăţământ, termen fixat în Roma antică şi s-a păstrat 

cu acest sens până astăzi. Vârsta destinată formării şi informării în şcoală, tinereţea la început 

în aşa-zisele democraţii militare, mai apoi, primeşte o primă diversificare, stadială; există două 

şi mari stadii: copilăria şi adolescenţa. Din antichitate ne-a rămas termenul de “gimnaziu”, 

care, în România interbelică, a format o şcoală secundară incompletă sau prima treaptă a 

învăţământului secundar, după care urma cursul superior al unei şcoli. Tot din antichitatea 

grecească provine şi termenul de “liceu” ce avea un caracter de învăţământ superior. Colegiile 

sunt şcoli secundare întreţinute de municipalităţi care în Ţările Române, în sec. al XIX-lea, 

desemnau învăţământul secundar sau superior. De atunci şi denumirea de “învăţător” la cadrele 

didactice primare iar termenul de “institutor” este rezervat pentru deservanţii şcolilor primare 

urbane. 

 În etapa medievală, termenul de şcoală apare în expresia de „şcoli mănăstireşti”, „şcoli 

episcopale”, „şcoli catedrale”, „şcoli capitulare” care, ca prime şcoli feudale, au avut menirea 

de a păstra şi întreţine flacăra ştiinţei de carte, ameninţată să se stingă în acele condiţii grele. 

Se adaugă apoi „şcoala de citeţi”, „şcoala de gramatici” şi „şcolile de copişti”. Epoca 

iluminismului pune problema omului cum este şi cum trebuie să fie, şi astfel apar termeni 

precum “educabilitatea omului”, “omul ca scop, nu ca mijloc”, “învăţământ educativ”, “trepte 

formale”, “multilateralitatea interesului”, “învăţământ după natură”. La noi, Ghe. Lazăr şi 

Nicolae Bălcescu au dat conţinut unor noţiuni noi precum “şcoală de stat”, “şcoală naţională”, 

“educaţie naţional patriotică”. În etapa pedagogiei experimentale şi a pedagogiei culturii, 

specifică statului industrializat, se pune accent pe aptitudinile omului. Vladimir Ghidionescu 

şi G.G.Antonescu au îmbogăţit limbajul specific cu termeni noi ce au dus la o cunoaştere 

fundamentată ştiinţific a copilului, a procesului instructiv-educativ. În epoca contemporană 

apar termeni de larg orizont, ca de exemplu: “învăţământ politehnic”, “policalificare”, 

“pedagogizarea societăţii”, “legătura dintre învăţământ-cercetare-producţie”, “educaţie şi 

integrare profesională şi socială”. Prin terminologia de specialitate se oglindeşte, astfel evoluţia 

înv. cu orientările sale pe parcursul timpului.Intervine aici lupta dintre școala clasică și cea 

modernă, între educaţia veche și cea nouă.Prin urmare,educaţia tradiţională versus educaţia 
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modernă ar trebui să constituie o temăde reflectare pentru toate persoanele care au un rol în 

instruirea şi educarea copiilor. Bineînţeles că primele vizate sunt cadrele didactice începând cu 

educatoarele şi ajungând la profesorii din universităţi care trebuie să cunoască tendinţele şi 

orientările noii educaţii şi în acelaşi timp să depăşească acel cadru tradiţional al conceperii 

activităţilor, să-l activizeze pe copil, elev sau student în propria formare şi educare. Educaţia 

modernă prin diferitele sale posibilităţi materiale oferă intensificarea învăţării pe toate 

planurile astfel că şcoala trebuie să fie prima instituţie care trebuie şă-şi schimbe abordarea 

faţă de desfăşurarea învăţării şi să utilizeze metode noi, interactive care să conducă la o învăţare 

superioară şi într-un ritm accelerat potrivit tendinţelor societăţii actuale. Modernizarea 

învăţământului impune regândirea fundamentală a tehnologiei didactice. Nu modernizăm 

făcând apologia metodelor moderne și respingând pe cele clasice, ignorând unele adevăruri 

clasice și preluând teze adesea neînţelese, aplicate trunchiat, neadecvat. 

 Astăzi, mai mult ca întotdeauna, într-o societate românească care e  caracterizată printr-

o dinamică accelerată a schimbărilor struturale şi a plasării omului în contextul acestora, 

educaţia trebuie să rezolve în permanenţă sarcini noi şi complexe. Toate schimbările din 

această societate postindustrializată şi informatizată ne determină să acordăm o atenţie 

corespunzătoare restructurării educaţiei. 

 Principalele direcţii ale învăţământului modern sunt: introducerea unor noi tipuri de 

educaţie, asigurarea unei repartiţii judicioase şi a unui echilibru cât mai bun între cele două 

tipuri de învăţare: învăţarea de menţinere şi învăţarea inovatoare, asigurarea unui echilibru 

optim între dimensiunea informativă şi formativă, impunerea progresivă a principiilor noii 

paradigme educaţionale, extinderea actului educativ la nivelul întregii vieţi a individului, un 

raport optim între educaţia formală, nonformală şi informală, echivalenţa între muncă şi 

învăţare. 

 În prezent, arealul noilor educaţii este unul agitat, aflat în continuă mişcare şi 

restructurare, iar preocupările şcolii româneşti pentru problematica “noilor educaţii” au coincis 

cu preocupările din lumea occidentală. Cu toate acestea, chiar şi noile educaţii îşi au cu 

adevărat rădăcinile în tradiţional. 

 Şi introducerea şi folosirea calculatoarelor în educaţie constituie un element de 

modernitate. În ultimii 10 ani, şi România trăieşte aşa-zisa “revoluţie informatică”. În şcoli 

aceasta pare să devină o politică oficială a statului român, devenind un subiect important al 

programelor de guvernare. Însă tot secretul noilor orientări metodologice, procedee metodice 

sau sisteme tehnologice constă în capacitatea învăţătorului și profesorului de a face din elev un 

colaborator activ în procesul asimilării cunoștinţelor și a deprinderilor cerute de programa de 

învăţământ, folosind mijloacea interactive moderne, însă fără a uita de cele tradiţionale. 

 În altă ordine de idei, învăţământul tradiţional este specific unei societăţi relativ statice, 

unei şcoli conservatoare, înclinată spre metodele verbaliste, formaliste. Neajunsurile acestuia 

se reflectă şi în faptul că pune accent pe însuşirea materiei, pe predare, elevul este privit mai 

mult ca obiect al instruirii, între elevi şi profesor se formează relaţii autoritariste, didacticiste, 

profesorul este mai mult un purtător şi transmiţător de cunoştinţe. Pentru că nu se mai doreşte 

exestenţa acestor goluri în aceste vremuri de rapide progrese, adaptarea şi participarea activă, 

creatoare a individului la rezolvarea sarcinilor noi şi complexe care-i stau în faţă cer să fie 

fundamentate întotdeauna pe o informaţie la zi şi activă. Fiecăruia i se cere să aibă o orientare 
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modernă în specialitatea sa, să ţină pasul cu ceea ce este esenţial în domeniul său de activitate. 

În asemenea condiţii a devenit imposibil ca omul de astăzi să-şi mai asigure o “învăţătură 

pentru viaţă”, oferită odată pentru totdeauna, de care apoi să se poată folosi de-a lungul întregii 

sale vieţi. Şi aici intervine astfel învăţarea permanentă, pe tot parcursul vieţii. 

 Privind sistemul educaţional românesc din punct de vedere al tradiţionalismului şi al 

elementelor contemporane aş putea spune că se află undeva la graniţa dintre acestea. Spun 

acest lucru deoarece elementele tradiţionale încă îşi fac simţită prezenţa  în timp ce 

contemporaneitatea nu aşteaptă să ne rezolvăm problemele. Aşadar, suntem într-o continuă 

alergare deoarece dorim să fim în pas cu ceilalţi. 

 

 

 

Munca individualizată.  

Metode şi tehnici de implicare activă a copiilor cu c.e.s. în procesul de 

predare – învăţare 

 

Educatoare: - Dume Gabriela, 

 Grădinița cu Program Prelungit nr. 30 Oradea 

 

“ Noi credem şi declarăm ca fiecare copil are dreptul fundamental de educaţie şi fiecărui copil 

trebuie să i se ofere şansa de a ajunge la un anumit nivel şi a se putea păstra la un nivel 

acceptabil de învăţare […] Sistemele educaţionale ar trebui proiectate şi programele 

educaţionale implicate în aşa fel încât să ţină seama de diversitate a copiilor.” 

(Declaraţia de la Salamanca, 1994) 

 

Argument 

Pentru valorizarea eficientă a potenţialului fiecărui elev trebuie ca fiecare cadru 

didactic să identifice acel set de abilităţi sau talente pe care Gardner le numeşte “inteligenţe”. 

Toţi indivizii posedă din cele 8 tipuri de inteligenţe într – o anumită măsură. La nivel individual 

ele apar în combinaţii, fiecare individ fiind de fapt “o colecţie de inteligenţe”.  

Identificarea acestor tipuri de inteligenţă permit valorizarea tuturor elevilor inclusiv a 

elecilor cu C.E.S. oferindu – le acestora şansa de a avea satisfacţia propriei reuşite. 

Tipurile de inteligenţă: 

 Inteligenţă verbal – lingvistică 

 Inteligenţă logico – matematică 
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 Inteligenţă corporal – kinestezică 

 Inteligenţă muzical – ritmică 

 Inteligenţă spaţial – vizuală 

 Inteligenţă naturalistă 

 Inteligenţă intrapersonală 

 Inteligenţă interpersonală 

De ce să folosim strategii de învăţare activă: 

 Crează o învăţare mai profundă şi o mai bună aplicare a cunoştinţelor 

 Elevii dau dovadă de o mai bună memorare 

 Elevii dezvoltă o gândire mai bună 

 Elevii le apreciază 

 Se poate obţine feedback asupra măsurii în care elevii înţeleg şi se pot corecta aspectele 

înţelese greşit 

 Sporeşte participarea activă şi constructivă a elevilor 

 Lecţiile vor fi mai interesante 

Metode tradiţionale şi interactive: 

 Metode tradiţionale 

 Sunt centrate pe profesor; 

 Comunicarea este unidirecţională; 

 Transmitere de cunoştinţe; 

 Evaluare reproducere; 

 Pasivitatea copiilor; 

 Autoritatea cadrului didactic  

 Metode alternative 

 Sunt centrate pe elev; 

 Există comunicare multidirecţională 

 Accent pe dezvoltarea gândirii, formare de aptitudini, deprinderi; 

 Evaluare sumativă; 

 Parteneriat între cadru şi copil. 
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Avantajele metodelor active: 

 Transformă elevul din obiect în subiect al învăţării; 

 Este coparticipant la propria formare; 

 Angajează intens toate forţele psihice de cunoaştere; 

 Asigură elevului condiţii optime de a se afirma individual şi în echipă; 

 Dezvoltă gândirea critică; 

 Dezvoltă motivaţia pentru învăţare; 

 Permite evaluarea propriei activităţi. 

Procedeul : PHILLIPS 6 / 6 

 Presupune împărţirea clasei în grupe de 6 persoane care dezbat o problemă timp de 6 

minute. 

Etapele Procedeului PHILLIPS 6 / 6  

 Constituirea grupelor şi desemnarea unui conducător; 

 Anunţarea temei discuţiei şi dezbaterea sa în grupe; 

 Prezentarea de către conducătorul fiecărei grupe a concluziilor, soluţiilor la care s-a 

ajuns; 

 Discutarea concluziilor şi soluţiilor cu participarea clasei de elevi pentru a armoniza 

punctele de vedere; 

 Stabilirea de către cadrul didactic a soluţiei optime şi argumentarea respingerii 

celorlalte variante. 

Avantajele Procedeului PHILLIPS 6 / 6 

 Implică pe toţi membrii colectivului în analiza şi soluţionarea unei probleme; 

 Oferă fiecărui elev posibilitatea să-şi valorifice experienţa proprie; 

 Prezentarea şi argumentarea punctelor de vedere şi a opiniilor. 

Exemplu: 

 S-a propus următoarea situaţie problemă: “România are potenţial turistic, dar străinii 

nu o vizitează în număr mare. De ce?” 

Clasa s-a împărţit în grupe de câte 6 elevi lăsându-se ca timp de lucru 6 minute. 

Conducătorul fiecărei grupe a prezentat soluţiile la care s-a ajuns. S-au discutat apoi punctele 

de vedere a grupelor pentru a ajunge la idei comune. Învăţătorul stabileşte soluţia optimă şi 

argumentează respingerea celorlalte variante. 
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Metoda R. A. I. Răspunde/aruncă/interoghează 

 Este o metodă de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor, dar şi de verificare. 

 Ea urmăreşte realizarea feed-back-ului printr-un joc de aruncare a unei mingi uşoare. 

Desfăşurare 

 Elevul care aruncă mingea trebuie să formuleze o întrebare din lecţia predată, elevului 

care o prinde. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare, apoi o aruncă mai departe altui 

coleg, punând o nouă întrebare. Elevul care nu ştie răspunsul iese din joc, la fel ca şi cel care 

este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare. 

Avantaje 

 Dezvoltă gândirea critică. 

 Permite autoevaluarea propriei activităţi. 

 Este coparticipant la propria formare. 

Exemplu: 

“Rapsodii de primăvară”   

După predarea acestei poezii, elevii şi-au adresat întrebări de tipul:  

Cu cine este asemănată primăvara în poezie? 

Care sunt semnele primăverii? 

Ce sentimente transmite autorul prin această poezie? 

Poţi explica cuvântul “tulpan”? 

Ce lasă primăvara pe dealuri mucezite? 

Ce alte poezii scrise de George Topârceanu cunoaşteţi? 

Metoda Pălăriilor gânditoare 

Această metodă corespunde diferitelor tipuri de gândire. 

Desfăşurare 

 Pălăria albastră – este liderul, managerul, conduce jocul. Este pălăria responsabilă cu 

controlul demersurilor desfăşurate. 

 Pălăria albă – este povestitorul, cel ce redă pe scurt conţinutul textului. 

 Pălăria roşie – este psihologul care îşi exprimă sentimentele faţă de personajele 

întâlnite. 

 Pălăria neagră – este criticul, este pălăria avertisment, concentrată în special pe 

aprecierea negativă a lucrurilor. 

 Pălăria verde – este gânditorul, care oferă soluţii alternative. 
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 Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, creează 

finalul. 

Avantaje 

 Angajează intens toate forţele psihice de cunoaştere. 

 Dezvoltă gândirea critică. 

 Manifestă empatie faţă de anumite personaje. 

Exemplu: “Scufița Roșie” – Povestirea copiilor 

 Pălăria albă – povesteşte pe scurt textul povestii; 

 Pălăria albastră – o caracterizează pe Scufița Roșie în contradicție cu lupul: veselă, 

prietenoasă, bună la suflet, gata să sară în ajutor, dar neascultătoare, în timp ce lupul 

este rău, lacom, șiret, preocupat să pară sensibil la situație; arată ce se întâmplă când 

un copil nu ascultă sfaturile părinților 

 Pălăria roşie – arată cum Scufița îşi iubea mama și bunica pe care le-a ascultat 

întotdeauna, iubea mult florile, animalele, îi plăcea să se joace în natură, își exprima 

compasiunea față de bunica, bucuria pentru vânător și supărarea față de lup 

 Pălăria neagră – critică atitudinea Scufitei, care trebuia să asculte sfaturile mamei, 

trebuia să ajungă repede la bunica bolnavă. Consideră că nu trebuia să aibă încredere 

în animale, nu trebuia să dea informații despre intențiile ei. Este supărată pe vicleșugul  

lupului. 

 Pălăria verde – acordă variante Scufiței: dacă dorea să ofere flori bunicii trebuia să-i 

ceara mamei să-i cumpere un buchet de flori; dacă dorea să culeagă flori trebuia să 

ceară mamei să o însoțească în pădure; lupul o putea ajuta să culeagă mai repede flori, 

sau ciuperci pentru bunica, etc 

 Pălăria galbenă – găseşte alt final textului: Scufița putea să refuze să meargă la bunica 

știind că trece prin pădure; Scufița  nu asculta de lup; lupul îi  arăta Scufiței drumul cel 

mai scurt spre bunica; lupul o ajută să culeagă flori bunicii aflând că aceasta este 

bolnavă; animalele din pădure o sfătuiesc pe Scufița să nu asculte de lup, etc  

“Du- te la oameni 

Trăieşte printre ei 

Învaţă de la ei 

Iubeşte- i 

Plănuieşte împreună cu ei 

Porneşte cu ceea ce ştiu 

Clădeşte pe cea ce au. “ 

(vechi proverb chinezesc) 
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Managementul proiectelor 

                                                       

                                                              Prof. inv. primar: Filip Iulia Claudia, 

Scoala Gimn. „Alexandru Stefulescu”, Tg.- Jiu, Gorj 

 

 În contextul actualelor modificări legislative, în tumultul unor schimbări care încearcă 

„să bulverseze” activitatea cotidiană a oricărui individ, managementul reprezintă arta şi 

talentul de a planifica, de a conduce, de a organiza, de a controla elementele specifice 

sistemului educaţional. 

 Managementul educaţional presupune împletirea într-un tot a capacităţii de a pregăti 

resursele umane, de a forma personalităţi cerute de societate şi acceptate în orice situaţie de 

fiecare individ. 

 Managementul înseamnă în aceste condiţii o abordare ştiinţifică, interdisciplinară, care 

studiază evenimentele ce intervin în decizia organizării unei activităţi pedagogice şi în 

gestionarea programelor educative. 

 În situaţia actuală a învăţămantului, conducerea managerială pune acccent pe idei, pe 

abordarea sistemică, pe strategie, pe schimbare şi, nu în ultimul rand, pe inovare în sistem. 

 Managementul educaţional implică cunoaşterea teoretică, metodologică, o anumită 

mentalitate favorabilă, arta de a dirija, de a antrena resursele şi a le coordona, de a diagnoza şi 

de a prognoza asupra viitorului instituţiei de învăţămant . 

 Printre multitudinea de aspecte conceptuale pe care le presupune managementul, o 

importanţă deosebită o reprezintă domeniul proiectelor. Proiectul reprezintă modalitatea de a 

întreprinde şi anticipa o activitat cu caracter inovativ sau ameliorativ în procesul 

organizaţional. Noţiunea de proiect, utilizată cu precădere în jurul anului 2000, reprezintă un 

set de intenţii generale privind prognozarea dezvoltării individuale sau instituţionale. 

 Pentru realizarea unui proiect, bine documentat şi aprofunda, este necesară 

identificarea unor condiţii strategice şi tactice. Din punct de vedere strategic, un proiect 

instituţional trebuie să fie adecvat atingerii scopurilor şi obiectivelor stabilite, să fie fezabil, să 

necesite un consum minim de resurse materiale şi umane, obiectivele stabilite să fie simple şi 

concise, să prezinte sistematizare şi claritate în conceperea ca un întreg, să fie aplicabil şi 

operaţional şi să ofere posibilitatea de sustenablitate după o eventuală finanţare din afara 

instituţiei. 

Din punct de vedere tactic, un proiect trebuie să respecte cadrul normativ, să 

preconizeze în procesul decizional mai multe alternative de acţiune penru a asigura finalitatea, 

să respecte misiunea şi ţintele strategice (priorităţile) ale organizaţiei, să urmărească stabilirea 

programelor şi acţiunilor concrete în vederea atingerii scopurilor şi obiectivelor stabilite, să 

identifice  posibilităţile de dezvoltare profesională şi personală, să stabilească modalităţile 
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concrete de evaluare şi monitorizare, indicatori de performanţă, calitativi şi cantitativi ce vor 

fi realizaţi în timpul derulării proiectului. 

În didactica modernă, noţiunea de proiect are mai multe accepţiuni: proiect educaţional 

sau didactic, proiect curricular, proiect instituţional, de înfiinţare şi dezvoltare a şcolii, ca 

instrument de monitorizare a politicii manageriale a directorului, axat pe  permanentă 

schimbare, pe dezvoltarea şi inovarea actului educaţional. 

Proiectul de dezvoltare insituţională stabilit pe o perioadă de 4-5 ani, în concordanţă cu 

politicile din domeniul educaţiei, urmăreşte în mod deosebit dobandirea de abilităţi, aptitudini 

şi competenţe, asigură concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale mangementului, asigură 

transpunerea coerentă a strategiei de dezvoltare pe termen lung, favorizează creşterea 

încrederii în capacităţile şi forţele proprii, asigură un grad ridicat de dezvoltare personală şi 

profesională, întăreşte parteneriatele cu alte insituţii. 

Proiectele educaţonale implică lucru concentrat în echipă, responsabilizare în funcţie 

de aptitudini, interese, cooperare şi comunicare eficientă. 

Identificarea nevoilor celor mai stringente ale instituţiei educaţionale este punctul de 

plecare în realizarea unui poiect bine documentat şi realizat. Proiectul va conţine viziunea şi 

misiunea pentru justificarea existenţei organizaţiei şcolare în contextul comunităţii din care 

face parte, pentru a corespunde nevoilor acesteia şi intereselor comune. Misiunea şcolii va 

cuprinde în mod deosebit normele şi valorile, reprezentările şi simbolurile specifice, 

formulează tipul de rezultate şi performanţe, finalitatea proiectului. 

Pentru realizarea unui proiect instituţional, chiar pe o perioadă limitată de un an , se 

pleacă de la o analiză de tip Swot sau PESTE. Pentru conceperea unui proiect instiuţional care 

vizează obţinerea unei finanţări externe soluţia optimă ar fi realizarea unei analize PESTE (din 

punct de vedere politic, economic, social, tehnologic şi ecologic) al instituţiei şi comunităţii 

din care provine, chiar dacă acesastă componentă a proiectului este mai greu de realizat şi mai 

concludentă. Astfel pot fi idenificate mai aprofundat nevoile instituţiei, pot fi stabilite punctele 

tari şi slabe, ameninţările şi oportunităţile organizaţiei educaţionale. 

Şcoala va beneficia prin accesarea de proiecte de oportunităţi pentru dezvoltare 

instituţională, asigurarea unor resurse materiale pentru dotări şi rezolvarea unor probleme 

stringente ale comunităţi în domeniul educaţional. Multe din aceste aspecte le vizează 

proiectele de cooperare europeană sau programele comunitare ca instrumente privilegiate de 

acţiune a Uniunii Europene pentru realizarea obiectivelor politicilor educaţionale . 

Printre proiectele oferite şcolilor din mediul rural şi care a avut un impact deosebit de 

favorabil în comunităţile locale s-a numărat Proiectul pentru Învăţămantul Rural, iniţiat de 

Guvernl Romaniei şi implementat de Ministerul Educaţiei, prin Legea nr.441/2003. Proiectul 

a urmărit îmbunătăţirea accesului elevilor din mediul rural la un învăţămant de calitate, 

concretizat în rezultate şcolare mai bune şi printr-un procent de promovabilitate şi de absolvire 

ridicat. 

Finanţat de Banca Mondială, Guvernul Romaniei şi comunităţile locale, cu o valoare 

de 91 milioane USD, proiectul s-a adresat tuturor elevilor, cadrelor didactice şi comunităţilor 
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locale din cele 2868 de comune, cuprinzand peste 10500 de unităţi şcolare şi peste un milion 

de elevi. 

Proiectul derulat în perioada 2003-2009 şi-a propus dezvoltarea competenţelor 

profesionale ale cadrelor didactice din mediul rural pe baza activiăţii proprii desfăşurate în 

şcoală, calificarea cadrelor didactice din mediul rural, asigurarea condiţiilor materiale de bază 

pentru buna funcţionare a şcolilor din mediul rural (construcţia şi reconstrucţia de localuri de 

şcoli), asigurarea materialelor didactice şi a fondului de carte necesar desfăşurării procesului 

didactic în şcolile din mediul rural, îmbunătăţirea parteneriatului dintre şcoală şi comunitatea 

locală, prin finanţarea nerambursabilă a unor proiecte de inovare, dezvoltare şi schimbare, 

întărirea capacităţii de monitorizare, evaluare şi elaborare de politici educaţionale. 

În urma finalizării acestui proiect şi pe baza evaluării finale realizate s-a constatat 

creşterea gradului de pregătire a cadrelor didactice, calificarea unui număr de 4000 cadre 

didactice pentru noi specialităţi, crearea unui număr de 1000 de centre de resurse fixe şi 41 de 

centre de resurse mobile dotate cu echipament modern, 1500 de şcoli reabilitate şi aliniate la 

standarde civilizate de funcţionare privind instalaţiile sanitare, alimentarea cu apă, iluminarea, 

încălzirea şi dotarea cu mobilier şcolar, dotarea cu peste 3 milioane de cărţi şi reviste, 2,5 

milioane de planşe didactice, 80 mii de hărţi, 30 mii de truse ştiinţifice şi 8 mii seturi de 

materiale sportive. 

La nivel naţional au fost finanţate prin acest program 2500 de proiecte şcoală- 

comunitate locală în valoare totală de peste 10 milioane USD. 

O altă oportunitate de finanţare prin proiecte realizate de insituţiile de învăţămant , 

iniţiată de această dată de Guvernul Romaniei şi comunităţile locale a fost lansată la începutul 

anului 2007sub forma Programului de Granturi pentru Dezvoltare Şcolară. De această dată, 

proiectele s-au aprobat într-o primă rundă pentru un număr de 2517 şcoli, inclusiv din mediul 

urban, dar anul următor posibilitatea de a aplica astfel de proiecte a fost sistată inexplicabil. 

În prezent, urmarindu-se dezvoltarea conştiinţei europene şi noi dimensiuni culturale 

şi educaţionale sunt accesibile noi programe educaţionale Socrates (Erasmus, Comenius, 

Arion, Lingua, Eurydice), Leonardo da Vinci ş.a. 

Programul Socrates , structurat pe mai multe secţiuni a fost accesat de cateva sute de 

mii de studenţi, elevi şi profesori participanţi la diferite activităţi şi parteneriate europene de 

educaţie interculturală, formarea continuă a personalului din învăţămant, utilizarea noilor 

tehnologii în educaţie, învăţarea limbilor străine şi educaţia adulţilor. 

Unităţile de învăţămant care au aplicat un astfel de proiect au urmărit prin participarea 

lor dezvoltarea competenţelor lingvistice, creşterea performanţelor şcolare, dezvoltarea 

competenţelor profesionale, dezvoltarea în carieră, dezvoltarea competenţelor de utilizare a 

noilor tehnologii, creşterea posibilităţilor de a  plasa absolvenţii favorabil pe piaţa forţei de 

muncă. 

Programul Erasmus, cu adresabilitate în mediul universitar, promovează sentimentul 

apartenenţei în spaţiul comunitar european, integrarea culturală, lingvistică, economică. 

Programul Comenius este o secţiune a programului Socrates, cu adresabilitate în 

domeniul educaţiei la toate nivelurile de învăţămant preuniversitar şi care urmăreşte 
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îmbunătăţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii europene în educaţie prin dezvoltarea 

cooperării între instituţiile de învăţămant europene, promovarea dimensiunii interculturale şi a 

învăţării limbilor străine. 

Programul Comenius se desfăşoară sub forma parteneriatelor între şcoli, educaţie 

interculturală, educaţia copiilor din diverse medii sociale (imigranţi, nomazi, rromi), 

perfecţionarea pregătirii cadrelor didactice. 

Programul Arion, componentă a secţiunii Socrates, facilitează cooperarea în cadrul 

Uniunii Europene la nivel preuniversitar, prin realizarea unui schimb de experienţă şi 

informaţii privind dezvoltarea instituţională şi procesul de reformă în învăţămant, pentru 

analiza şi valorificarea experienţei din domeniul educaţiei a diverselor ţări comunitare. 

Programul Lingua promovează învăţarea limbilor străine mai puţin utilizate şi 

răspandite în spaţiul comunităţii europene, încurajează şi sprijină diversitatea lingvistică, 

îmbunătăţirea predării şi învăţării limbilor străine. Limbile ţintă pentru programul Lingua sunt 

toate limbile oficiale din UE şi programul se concretizează prin proiecte de cooperare pentru 

formarea profesorilor de limbi străine, viitori profesori de limbi străine angajaţi ca asistenţi de 

limbi străine, dezvoltarea de instrumente pentru învăţarea şi predarea limbilor străine, proiecte 

comune pentru predarea limbilor străine. 

Eurydice reprezintă un proiect desfăşurat în intervalul 2000-2004 şi care a urmărit 

mobilitatea fizică, mobilitatea virtuală, dezvoltarea reţelelor de cooperare la nivel european, 

promovarea diferitelor culturi, promovarea proiectelor pilot bazate pe parteneriate 

internaţionale şi îmbunătăţirea sistemelor şi politicilor din domeniul educaţiei, formării şi 

tineretului. Proiectul s-a concretizat în realizarea unei pagini web pentru a consulta publicaţiile 

legate de educaţia europeană, baza de date pentru sistemele educaţionale din Europa- Eury 

Base etc. 

Programul Leonardo da Vinci urmăreşte îmbunătăţirea calităţii şi capacităţii de învăţare 

prin sisteme de pregătire profesională, promovarea pregătirii profesionale pe tot parcursul 

vieţii, încurajarea dezvoltării personale în acord cu necesităţile societăţii, recunoaşterea 

calificării obţinute pe piaţa forţei de muncă a comunităţii europene. 

Conceperea şi realizarea proiectelor necesită planificare minuţioasă, muncă în echipă, 

stabilirea clară a viziunii, misiunii, strategiei, scopurilor şi planului de acţiune a organizaţiei 

educaţionale, respectand criteriile şi tipologia formularului de aplicaţie. Şansa acceptării unui 

proiect este condiţionată de adecvare, fezabilitate, economicitate, precizie, claritate, 

continuitate, temporalizare, viabilitate şi sustenabilitate după încetarea finanţării şi constituie 

un pas important în dezvoltatea unităţii de învăţămant. 
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Conflictele şi violenţa în mediul şcolar 

 

 

                                                     Prof. Dragomirescu Ana, 

                                                    Școala Gimnazială „Dr. Alexandru 

                                                                                                                   Șafran” Bacău 

 

 

În lumea contemporană, viaţa tumultuoasă şi stresantă generează conflicte. Oamenii nu  

sunt dispuşi de fiecare dată să fie toleranţi, cu greu se temperează şi, astfel, apar conflictele. 

Toate categoriile de vârstă se pot confrunta cu conflicte. Unele minore, altele grave. Unele uşor 

de stins, altele mai puternice.  

  Conflictul este un dezacord sau un comportament necompatibil între părţile implicate, 

perceput chiar de către acestea.  Aceste neconcordanţe se pot manifesta la nivel individual, la 

nivel de grup, la nivel de societate sau, mai mult, la nivel internaţional.  

            Cauzele care generează conflictele sunt de cele mai multe ori diferenţele de scop, 

personalităţile diferite, valorile diferite, aptitudinile diferite, diferenţele culturale, barierele în 

comunicare.  

               Nu toate persoanele implicate în stări conflictuale se manifestă la fel; unii sunt 

competitivi, încearcă să dovedească faptul că ei au dreptate cu orice preţ, alţii sunt colaborativi, 

dispuşi spre discuţii, alţii se eschivează şi evită comunicarea.  

 În rândul elevilor apar deseori conflicte, pe care cadrul didactic trebuie să le medieze 

şi să le tempereze. Dacă nu se acţionează la timp şi cu pricepere, acestea pot degenera în acte 

de violenţă.  

            Încă de la primele semne conflictuale, cadrul didactic trebuie să intervină. Atitudinea 

pe care o are cadrul didactic în mijlocirea unui conflict este foarte importantă. De multe ori, o 

atitudine nepotrivită poate accentua şi mai mult starea conflictuală, în loc să o tempereze. Cea 

mai indicată este o atitudine este cea de comprehensiune, care arată interlocutorului că este 

ascultat şi înţeles, favorizează comunicarea şi conduce la găsirea soluţiilor optime pentru 

rezolvarea conflictului.  

           „Mecanismele de a prevedea, delimita, defini, controla şi soluţiona o situaţie de criză 

presupun un efort mare, strategii de intervenţie ferme dar prudente, un consum de energie 

nervoasă şi fizică sporit, cu şanse de a determina consecinţe greu de evaluat în planul 

echilibrului psihic al persoanelor implicate. Traumele pot fi semnificative întrucât 

"tentaculele" crizei tind să pună stăpânire şi pe elemente conexe, aparent neimplicate în situaţia 

generatoare. Extensia crizei este favorizată şi de intervenţiile stângace ori chiar de 

nonintervenţiile cadrului didactic nepregătit şi neabilitat din punct de vedere managerial pentru 

o asemenea derulare evenimenţială. De obicei situaţia de criză este recunoscută numai în 

momentele limită, deşi, fragmente ale acesteia au fost identificate anterior, limitând la 

maximum şansele de soluţionare promptă.” (Romiţă Iucu) 
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            Din păcate, unele conflicte se agravează si degenereză în acte de viloenţă. Nu de puţine 

ori ne confruntăm cu situaţii de violenţă în cadrul şcolii. Suntem puşi în faţa unor acte de 

agresivitate verbală sau fizică, trebuie să luăm atitudine, să căutăm vinovaţi. Nu este tocmai 

simplu şi nici plăcut.  

De multe ori, copiii nu sunt conştienţi de urmările pe care le au gesturile sau acţiunile 

lor violente. Abia după ce văd efectele, le pare rău; dar,  uneori, este prea târziu.  

Cel mai bine ar fi să preîntâmpinăm aceste situaţii.  Nu este simplu şi nici nu trebuie să ne 

aşteptăm la rezultate imediate. Dar nu este imposibil. Cu răbdare şi tact, putem conduce elevii 

către un comportament adecvat vârstei şi preocupărilor lor.  

 Discuţii în cadrul orelor de educaţie civică despre violenţă 

La orele de educaţie civică se acordă o atenţie sporită capitolului care se referă la 

drepturile copilului. Se vor centra  dezbaterile pe problematica protecţiei împotriva violenţei 

de orice fel. Se pot prezenta  informaţii, povestiri, texte de lege din diferite publicaţii. Discuţiile 

pot fi însoţite şi de suport vizual, cu condiţia ca imaginile şi filmuleţele prezentatre să nu fie 

traumatizante, iar utlizarea lor să fie gestionată corect de către cadrul didactic.  

Un feed – back important al acestor discuţii este oferit prin intermediul creaţiilor 

copiilor. Astfel, se pot realiza compuneri  în care să fie ilustrate  diferite situaţii de violenţă 

asupra copiilor şi modul în care au fost rezolvate. Compunerile pot fi însoţite şi de desene 

sugestive. Aceste creaţii se prezintă în faţa colegilor. Un joc didactic potrivit în acest moment 

este  „Spune-ţi părerea!” , în care,  după citirea unei compuneri, un coleg îşi va spune părerea 

despre aspectele pozitive sau negative prezentate; pe rând, fiecare copil va fi încurajat să îşi 

exprime părerea, măcar o dată.  

 Derularea de activităţi care au ca invitaţi repezentanti ai poliţiei, ai 

penitenciarelor 

Structura anului şcolar, prin săptămâna „Şcoala altfel”, oferă posibilitatea organizării 

unor activităţi în parteneriat cu diferite  instituţii ale  statului. Astfel, pot fi invitaţi în rândul 

elevilor ofiţeri de poliţie, din penitenciare, psihologi. Aceştia le vor vorbi elevilor despre 

urmările negative pe care actele de violenţă le pot avea asupra cetăţenilor. 

 Abordarea subiectelor despre violenţă în cadrul şedinţelor cu părinţii 

Cu siguranţă, la fiecare şedinţă cu părinţii, cadrele didactice pun în discuţie şi problema 

disciplinei colectivului de elevi al clasei. Se pot prezenta părinţilor pe acestă cale referate, se 

pot realiza ateliere de lucru, dezbateri libere. Scopul este  abordarea unei atitudini corecte faţă 

de tendinţa copiilor de a folosi violenţa verbală şi fizică.  Invitaţi la aceste întâlniri pot fi 

consilierul şcolar, psihologi, profesorii de la clasă ş.a. 

 Cultivarea unui comportament adecvat al elevilor în timpul pauzelor 

 Cea mai bună cale de a evita violenţa este cultivarea unui comportament paşnic în 

timpul pauzelor, adică atunci când se produc cele mai multe evenimente violente. Afişarea 

sloganului „Decât să ne certăm, mai bine ne jucăm!” la loc vizibil în clasă  şi practicarea unor 
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jocuri distractive şi educative în timpul pauzelor pot conduce către  reprimarea tendinţelor de 

violenţă verbală şi chiar fizică.  

a) Jocuri  în bancă: 

Jocurile de tipul  „Nu te supăra, frate!”, „Piticot” ş.a sunt o bună metodă de petrecere a 

timpului recreaţiilor. Într-o primă fază, aceste jocuri pot fi confecţionate chiar de copii, în 

echipă,  dacă este vorba de copii mai mari, apoi pot fi jucate, schimbându-se periodic echipele.  

Jocuri de tip „TOMAPAN” sau alte jocuri de cultură generală au efecte benefice; ele 

nu numai că îi determină pe copii să stea liniştiţi, dar le oferă prilejul îmbogăţirii sferei 

cunoaşterii, cultivă relaţiile de prietenie dintre copii, îi obişnuieşte cu acceptarea situaţiei de 

învingător sau învins. 

b) jocuri în sala de clasă  

Jocuri de tipul  „Spectacol de talente”, „Vânătoarea de comori” , „Picnic în 

interior” conduc către afirmarea copiilor talentaţi, depăşirea temerilor şi a complexelor, 

învăţarea comportamentului corect în calitate de artist şi de spectator, reprimarea tendinţelor 

de violenţă verbală prin utilizarea unui vocabular îngrijit. 

c) Jocuri pe holul şcolii 

     Jocuri de tipul  „Telefonul fără fir”, „Cup song”  pot avea ca efect implicarea în joc 

a copiilor de la o clasă sau de la mai multe clase, care doresc să se alăture, încurajarea prieteniei 

şi a colaborării, în detrimentul violenţei verbale şi a egoismului.  

 Derularea de activităţi în colaborare  între două clase în care subiectul  îl 

reprezintă actele de violenţă 

În derularea acestor activităţi trebuie să existe, la fiecare din clasele implicate, într-o 

primă fază, o  dezbatere pe tema  violenţei fizice şi verbale, a impactului pe care aceasta îl are 

asupra copiilor.  

Elevii de la clasa A vor realiza desene împărţind foaia în două părţi. În partea stângă 

vor desena un aspect al violenţei fizice (culorile folosite vor fi închise, triste). În partea dreaptă 

, copiii vor desena  scena aşa cum ar trebui să fie, adică fără violenţă. Culorile vor fi calde, 

vesele. Desenele vor fi afişate într-un loc vizibil din şcoală.  

Elevii din clasa B vor avea la dispoziţie buline pe care se scrie „AŞA DA!” şi „AŞA 

NU!”. Ei vor fi invitaţi să lipească bulinele respective, manifestându-şi, astfel, acordul şi 

dezacordul faţă de faptele prezentate; 

Violenţa în şcoală este o realitate pe care n-o putem nega nici neglija. Lucrul cel mai 

important este să găsim metode eficiente de combatere a violenţei, de orice fel ar fi ea, pentru 

că altfel acest fenomen se va croniciza şi va fi greu de stăpânit în contextul societăţii actuale.  

                   „A lupta contra violenţei şcolare înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor şi a 

comunicării între toate persoanele angrenate în actul educaţional.” Dardel Jaouadi 
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Metodica predării textului literar / textului ştiinţific 

în ciclul primar 

 
Prof. Înv.primar Drăghici Simona, 

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” 

Jud. Brăila, Loc. Brăila 

 

 
                Distincţia cel mai des operată în interiorul noţiunii de text este cea între textul 

literar şi textul nonliterar. Textul literar se suprapune conceptului de operă literară şi are 

următoarele caracteristici:  

Este o modalitate de cunoaştere subiectivă a realităţii obiective / umane. 

Arta reflectă realitatea, o transfigurează, nu o descrie obiectiv, precum ştiinţa, trecând-

o prin filtrul conştiinţei estetice, al sensibilităţii şi fanteziei scriitorului. 

Are subtext emoţional şi valoare estetică. 

Limbajul artistic (al literaturii artistice), spre deosebire de cel tehnic, publicistic, 

administrativ, academic etc., îi lasă scriitorului o libertate deplină faţă de normele limbii; 

teoretic, el poate folosi, într-un text, toate formele demanifestare ale limbii române: 

neologismele, limbajul regional, popular, argoticetc. 

Limbajul artistic, specific textului literar, se constituie într-un cod specific,reprezentat 

printr-o suită de mijloace poetice şi retorice precum repetiţia, enumeraţia, interogaţia, 

exclamaţia, inversiunea etc. 

Compoziţia, elementele formal-prozodice poartă amprenta individualităţii artistice. 

Textul literar se adresează în primul rând afectivităţii şi sensibilităţii, fără intenţia de a informa. 

 Operează cu sensurile conotative ale cuvintelor, cu imagini artistice, are o topică 

subiectivă. 

http://www.studiidecaz.ro/
http://www.unicef.ro/
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 Cu toate acestea, textul literar este şi el o formă de comunicare, un mesaj; dacă, 

permiţându-şi toate libertăţile faţă de normele limbii, poetul nu comunică nimic (o 

stare, o atitudine, o trăire, o idee etc.), limbajul/textul rămâne o simplă gratuitate. 

         Textul nonliterar - caracteristici: 

 Are scopul de a informa, de a convinge, de a amuza, de a explica, de asensibiliza etc., 

folosind în acest sens un limbaj adecvat intenţiilor vorbitorului: cu mărci specifice 

captării atenţiei, menţinerii interesului, cu forme lingvistice accesibile majorităţii 

cititorilor/ascultătorilor, cu o prezentare grafică atractivă, astfel încât să poată trezi 

interesul receptorului. 

 Se referă, în general, la aspecte din realitate, prezentate fără intervenţia ficţiunii, în 

limitele obiectivităţii şi ale spiritului practic. 

 Este formulat clar, fără ambiguităţi, iar textul propriu-zis este de multe ori însoţit de 

imagini grafice (mijloace de atenţionare, fotocopii, fundaluri colorate, prim-planuri 

etc.), astfel încât să impresioneze ochiul, să atragă şi să convingă, să faciliteze obţinerea 

rapidă a informaţiei dorite, chiar şi pentru necunoscători ai domeniului. Tot din aceste 

considerente, anumite elemente legate de formă,culoare, loc de plasare a informaţiei 

etc. vor rămâne aceleaşi pentru mai multe 

Modalităţi de abordare a textului. Lectura explicativă 

Lectura explicativă este considerată un complex de metode, care apelează la 

conversaţie, explicaţie, demonstraţie, povestire, joc de rol etc., urmărind citirea textului în 

vederea înţelegerii lui. Lectura explicativă se desfăşoară după următorul algoritm: 

a. Pregătirea pentru citire/lectură – include activităţi de captare a atenţiei, de trezire a 

interesului elevilor (motivarea pentru lectură) pentru textul ce urmează a fi citit, de prevenire 

a unor elemente care ar putea îngreuna înţelegerea sa; conversaţia pregătitoare poate introduce 

termeni a căror semnificaţie trebuie cunoscută de elevi pentru a putea parcurge textul, se pot 

explica tot în această etapă unele cuvinte (semantizarea cuvintelor). 

b. Lectura integrală a textului – poate fi efectuată de profesorul pentru învăţământ primar 

(citire model) sau de către elevi (acasă sau în clasă, prin activitate independentă). Selectarea 

textelor ce vor fi date elevilor spre lectură integrală trebuie făcută cu mare atenţie, pentru ca 

elevii să nu întâmpine dificultăţi în înţelegerea lor. Textele lirice şi cele cu vădit caracter 

educativ se recomandă a se citi în clasă, pentru a putea evidenţia împreună cu elevii valenţele 

lor formative şi pentru a-i putea ajuta în descifrarea/interpretarea semnificaţiei imaginilor 

artistice. Pentru verificarea înţelegerii textului se organizează o conversaţie scurtă, referitoare 

la autor, titlu, personaje, acţiune (în funcţie de nivelul clasei şi de tipul textului). Înainte de 

citirea model a profesorului, se poate formula o sarcină didactică care să vizeze un anume 

aspect din textul citit. Astfel, elevii ar fi motivaţi să urmărească textul, iar profesorul va putea 

verifica atenţia elevilor. 

c. Citirea pe fragmente, analiza textului şi extragerea ideilor principale, alcătuirea planului 

de idei – cu ocazia conceperii şi proiectării lecţiei, profesorul împarte textul în fragmente, 

activitatea didactică la clasă desfăşurându-se, în general, astfel: 
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- citirea de către elevi, cu voce tare sau în gând, a primului fragment şi sublinierea cuvintelor 

necunoscute; 

- explicarea cuvintelor necunoscute; 

- formularea de întrebări şi răspunsuri pentru clarificarea mesajului; 

- formularea şi notarea ideii principale a fragmentului citit. 

Se recomandă încurajarea elevilor de a formula fiecare cât mai sintetic ideea principală, 

din variantele propuse se alege cea care întruneşte acordul celor mai mulţi elevi şi corespunde 

mesajului transmis de text, se scrie pe tablă şi în caiete.Se procedează, în continuare, la fel şi 

pentru celelalte fragmente. După parcurgerea aceloraşi paşi pentru ultimul fragment, pe tablă 

şi în caietele elevilor se va regăsi planul de idei al textului citit. 

 

d. Citirea integrală a planului de idei şi realizarea unei conversaţii generalizatoare – se 

realizează cu scopul refacerii sintezei ideatice a textului, pentru a atrage atenţia asupra 

personajelor, aspectelor educative, expresivităţii textului. 

 

e. Refacerea sintezei textului – se realizează prin citire integrală sau povestire. În clasele a II-

a – a IV-a se utilizează texte diferite, din punctul de vedere al conţinutului şi al organizării: 

 texte literare cu conţinut epic; 

 texte literare cu conţinut liric; 

 texte cu conţinut istoric; 

 texte de lirică peisagistă; 

 texte cu conţinut ştiinţific. 

Algoritmul metodic pentru textele literare cu conţinut epic este următorul: 

 conversaţia introductivă; 

 citirea integrală a textului; 

 citirea pe fragmente; 

 explicarea cuvintelor nou întâlnite; 

 povestirea fragmentelor şi desprinderea ideilor principale; 

 recitirea integrală; 

 povestirea după ideile principale. 

În clasele a III-a şi a IV-a, profesorul îndrumă elevii spre evidenţierea însuşirilor unor 

personaje literare, comentarea aspectelor stilistic-artistice. 

Textele (literare) cu conţinut istoric aparţin genului epic, dar au ca atribute 

afectivitatea şi lirismul, oferind resurse educative. Întâmplările prezentate sunt spectaculoase, 

personajele sunt adevăraţi eroi. Strategia aplicării lecturii explicative, în cazul acestor texte, 

presupune: 

 pregătirea clasei pentru asimilarea conţinutului; 
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 povestirea profesorului – toate noile achiziţii pe care le vor face elevii vor fi explicate 

în context, fără a se diminua trăirile afective; 

 citirea textului – în cazul textelor de mai mare întindere, li se poate cere elevilor să 

citească integral textul acasă, în clasă trecând direct la pasul următor; 

 citirea pe fragmente, explicarea cuvintelor şi stabilirea ideilor principale; 

 evidenţierea aspectelor educative ale conţinutului; 

 repovestirea elevilor – chiar cu suport imagistic; 

 caracterizarea personajelor (dacă este cazul). 

În cazul legendelor istorice este importantă înţelegerea semnificaţiei lor –ceea ce îşi 

pune amprenta pe întregul comportament al elevilor. 

Textele lirice redau sentimentele, gândurile autorului prin intermediul imaginilor 

artistice. Algoritmul metodic pentru textele lirice este următorul: 

 conversaţia introductivă – explicarea unor cuvinte şi expresii care să ajute înţelegerea 

textului, crearea unei atmosfere afective, stimularea interesului; 

 recitarea model; 

 analiza textului – explicarea sensului figurat al cuvintelor, expresiilor poetice, 

organizarea pe strofe şi versuri; 

 recitirea integrală, respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie şi de ideile 

transmise de text; 

 memorarea poeziei (fragmentar / în întregime). 

Metoda lecturii explicative a textelor nonliterare are următorul desfăşurător: 

 conversaţia pregătitoare – conversaţie despre domeniul la care se referă textul, 

explicarea anticipată a cuvintelor care ar îngreuna înţelegerea textului; 

 lectura integrală sau fragmentară a textului, explicarea termenilor ştiinţifici, sesizarea 

ideilor principale; 

 conversaţie asupra textului pentru înţelegerea corectă a lui şi ordonarea gândirii 

elevilor; 

 recitirea textului de către elevi şi explicarea motivată (cauză-efect) a fenomenului 

ştiinţific prezentat. 

Lectura explicativă este calea cea mai eficientă de a-i învăţa pe elevi cum să înveţe, cu 

ajutorul cărţii. Până la sfârşitul clasei a IV-a, elevul va trebui să dobândească abilitatea de a 

citi corect, conştient, fluent şi expresiv texte literare şi nonliterare de mică întindere, va avea 

capacitatea de a sesiza acordurile gramaticale folosite atât în textele literare, cât şi în cele 

nonliterare, va căpăta deprinderea de a discuta despre textul citit, va manifesta interes pentru 

lectură din dorinţa de a afla mai multe lucruri dintr-un domeniu dat. 
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Citirea în gând contribuie la dezvoltarea memoriei vizuale şi la o independenţă totală 

în citire. Trecerea la acest tip de citire se face numai după ce elevii ştiu să citească fluent, 

corect, conştient, expresiv; este stadiul la care ajunge elevul pentru a putea reflecta asupra 

sensului textului. 

Citirea selectivă contribuie la evitarea învăţării mecanice, la controlarea atenţiei 

elevilor şi la formarea capacităţii de selecţie. Citirea selectivă se poate realiza cu voce tare sau 

în gând, urmată de o activitate independentă referitoare la selecţia operată. 

Citirea în lanţ a propoziţiilor asigură exersarea citirii de către toţi elevii clasei. Fiecare 

elev citeşte câte o propoziţie în ordinea aşezării în bancă sau, mai rar, după catalog. 

Citirea alternativă se realizează prin lectura unei propoziţii cu voce tare, apoi 

următoarea în gând sau în şoaptă. 

Citirea în ştafetă oferă elevilor posibilitatea de a-şi numi continuatorul la citire. Are 

rolul de a menţine atenţia elevilor. 

Citirea pe roluri se aplică în cazul textelor dialogate, este un procedeu mult îndrăgit 

şi solicitat de elevi. 

Structurarea lecţiilor de lectură 

Prin lecţiile de citire/lectură, elevii intră în contact cu tehnici ale analizei textului. 

Indiferent de text (literar sau nonliterar), se pot stabili între cititor şi text patru tipuri de relaţii, 

după Judith Langer, relaţii care, potrivit Florentinei Sâmihăian (în capitolul Didactica lecturii 

din Didactica limbii şi literaturii române, II, Proiectul pentru învăţământul rural, MEC, 2005, 

p. 58), pot fi considerate etape de abordare a textului: 

• a păşi din exterior spre interior: intrarea în lumea textului; 

• a fi în interior şi a explora lumea textului; 

• a păşi înapoi şi a regândi datele pe care le avem; 

• a ieşi din lumea textului şi a obiectiva experienţa. 

Intrarea în lumea textului presupune crearea unor situaţii de învăţare care să trezească 

interesul elevilor pentru textul ce urmează a fi studiat. Metodele de „spargere a gheţii” sau de 

„încălzire” pot motiva elevii: brainstormingul, predicţiile, termenii-cheie, folosirea unor 

ghicitori sau proverbe, intuirea unui tablou, evocarea unor momente din experienţa personală 

pot crea atmosfera necesară abordării unui anumit text. 

Explorarea lumii textului se poate realiza parcurgând paşii lecturii explicative, cu 

elemente specifice în funcţie de tipul de text abordat. Poate fi considerat unul dintre momentele 

importante ale lecţiei de citire/lectură, elevii intră în contact direct cu textul (prin lectura cu 

voce tare, prin lectura în gând etc.), descoperă semnificaţia cuvintelor necunoscute, decodează 

textul, explorând şi analizând fiecare fragment, interpretează textul, stabilind semnificaţiile 

acestuia. 

În strânsă legătură cu etapa anterioară, a treia etapă – regândirea datelor textului – 

corespunde momentului evaluării performanţelor elevilor şi asigurării conexiunii inverse când 

elevii pot reface, asemenea unui puzzle, ordinea secvenţelor unui text narativ, pot realiza 

caracterizarea în paralel a două personaje folosind fie harta personajelor, fie diagrama Venn-
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Euler, pot povesti oral textul citit, pot interpreta cu propriile cuvinte mesajul textului liric, pot 

sintetiza în două-trei enunţuri semnificaţia textului nonliterar analizat.  

Ieşirea din lumea textului se poate realiza prin dramatizări, jocuri de rol; prezentarea 

mesajului textului prin alte modalităţi de exprimare (desen, modelare etc.); abordarea temei 

respective prin alte tipuri de texte, create de elevi sau stabilite prin analogie cu textul citit; 

găsirea unui alt deznodământ etc. 

Textul literar sau nonliterar poate fi abordat şi folosind modelul ERR (Evocare – 

Realizarea sensului – Reflecţie), valorificând metode şi tehnici ale gândirii critice, punând în 

prim plan capacitatea elevilor de a găsi soluţii alternative pentru rezolvarea problemelor, prin 

valorificarea cunoştinţelor şi deprinderilor anterioare, atât din planul cunoaşterii, cât şi a celor 

atitudinale. Prin aplicarea tehnicilor de gândire critică, profesorul poate forma abilitatea 

elevilor de a înţelege şi a reflecta asupra a ceea ce ştiu, predarea-învăţarea-evaluarea având 

drept scop dezvoltarea gândirii prin implicarea proceselor cognitive (informaţii, cunoştinţe, 

idei, semnificaţii ale textului etc.) şi a celor metacognitive (elevii pun în balanţă propria lor 

gândire, experienţa şi părerea lor despre fenomenul aflat în discuţie, în cazul de faţă, textul 

abordat). 

Modelul ERR presupune parcurgerea a trei etape: 

a. Evocarea urmăreşte actualizarea structurilor învăţate anterior, pentru ca 

profesorul să poată stabili ce ştiu şi ce ştiu să facă elevii, totodată pentru a descoperi eventualele 

erori de cunoaştere, interpretări greşite ale unor fenomene; de asemenea, urmăreşte implicarea 

activă a elevilor în activităţile de învăţare, precum şi stimularea curiozităţii şi interesului 

elevilor pentru activitatea ce urmează a se desfăşura. Astfel, se creează o bază solidă pentru 

formarea unor noi abilităţi şi dobândirea unor noi competenţe. Corespunde momentului intrării 

în lumea textului. 

b. Realizarea sensului este momentul central al lecţiei, când profesorul monitorizează  

activităţile de învăţare, iar elevii intră în contact cu noi informaţii şi idei, prin activităţi de grup 

şi de muncă independentă, realizează sarcini de învăţare din ce în ce mai complexe şi îşi 

împărtăşesc rezultatele. Este momentul optim de descifrare a semnificaţiilor unui text sau de 

redactare a unor texte, un moment de participare activă şi de implicare cognitivă a elevilor în 

învăţare: „A te implica cognitiv activ înseamnă a-ţi pune întrebări şi a pune întrebări altora 

pentru a înţelege lucrurile. Esenţiale sunt întrebările pe care subiectul le pune sie însuşi.” (I.Al. 

Dumitru – Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de Vest, Timişoara, 

2000, p.57) Acest moment al lecţiei se poate realiza prin demersuri inductive, deductive, 

analogice sau dialectice, sau chiar printr-o combinare a acestor demersuri. Indiferent de 

demersul ales, elevii vor veni în contact cu noile conţinuturi, încercând să integreze ideile 

întâlnite în propriile scheme de gândire, conferindu-le, astfel, sens şi semnificaţie. Însumează 

momentul explorării lumii textului şi momentul regândirii datelor textului. 

 

c. Reflecţia este momentul în care elevii, prin reluarea paşilor parcurşi, reuşesc să 

integreze noile achiziţii în „tezaurul” deja existent; corespunde, în proiectarea tradiţională, 

momentului asigurării retenţiei şi a transferului, sau momentului ieşirii din text. 

Momentul reflecţiei este important atât din perspectiva elevului – care îşi poate 

sistematiza ideile generate, informaţiile obţinute pe parcursul activităţii, cât şi a profesorului – 

care descoperă avantajele metodelor folosite, creează contextul potrivit în care învăţarea are 

sens pentru elevi. 
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Dezvoltarea comportamentului comunicativ de tip emoţional prin  

Alternative educaţionale 

 

                 Profesor învățământ primar  

                  Fărcuț Rodica Liliana, 

 Colegiul Național Vasile Goldiș, 

        Arad 
 

 „Pedagogia de reformă ţine cont de nevoile copilului, dar nu doar de a se hrăni, ci şi 

nevoia de cunoaştere, de joc, şi nevoia de afecţiune. Introduce ideea învăţării prin acţiune, 

învăţarea autonomă şi individualizarea programului educaţional.”1 

 Copilul descoperă şi dă valoare tuturor lucrurilor care îl înconjoară. Acest lucru poate 

fi ilustrat prin următorul citat: 

 „ Miracolul nu constă în frumuseţea cu care amurgul împrejmuieşte pădurea sau în 

apusul soarelui, ci în ochii oamenilor în stare să absoarbă frumuseţea firii.” (Elie Wiesel) 

 Pedagogia de reformă internaţională ne oferă mai multe alternative educaţionale, 

alternative care sunt abordate şi de învăţământul din România: 

- Waldorf - Germania 

- Maria Montessori – Italia ( „Ajută-mă să pot face singur”) 

- Freinet – Franţa ( „Pregătire pentru viaţă prin muncă!”) 

- Pedagogia dramatică – Anglia ( „Metoda sunt eu însumi”) 

- Step – by - Step – SUA 

 

STEP BY STEP 

 Programul Step by Step pentru copii are ca fundament credinţa în principiul 

democraţiei. Programele acestuia îi încurajează pe copii să devină cetăţeni activi şi să aprecieze 

valorile inerente ale unui stil de viaţă democratic.  

 Acest program promovează sisteme de valori ca: respectul reciproc, responsabilitatea 

dintre adulţi şi copii, onestitatea, grija şi seriozitatea. 

În ţara noastră, sistemul a fost introdus în 1994, sub numele de Head Start. Programul a fost 

conceput după modelul introdus în SUA în 1960, fiind unul al educaţiei de reformă, care 

promovează metode de predare-învăţare centrate pe copil, precum şi implicarea familiei 

şi comunităţii în organizarea şi dirijarea muncii copilului. 

                                                           
1 Educaţia Plus, Educaţia timpurie şi alternativele educaţionale, p. 87 
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 Învăţătorii îi ajută pe copii să ia decizii şi să-şi asume responsabilitatea pentru deciziile 

luate. 

 Copiii care învaţă în clasele Step by Step sunt încurajaţi să formuleze şi să-şi exprime 

propriile opinii, li se cere să pună întrebări şi se stimulează discuţiile. 

 “În clasa în care învăţarea se realizează potrivit exigenţelor metodei Step by Step, 

elevul se dezvoltă într-o atmosferă de încredere când se simte ajutat, când ştie că eşecurile sale 

sunt temporare şi reparabile”.2 

 Copiii învaţă să fie preocupaţi de persoana lor, luând exemplu de la adulţii cu care 

interrelaţionează zi de zi. Succesele obţinute zinic îi ajută să să dobândească o imagine de sine 

tot mai bună, mai puternic conturată. 

Materiile predate au rolul de a sprijini dezvoltarea deprinderilor necesare pentru a deveni 

responsabili faţă de ceea ce se pertrece în jurul lor. 

 Comunicând eficient, elevii îşi dezvoltă deprinderile şi încrederea în capacitatea lor de 

a comunica eficient. Ei iau iniţiative şi devin capabili în susţinerea unor iniţiative proprii. 

Copiii au ocazia de a face mereu descoperiri noi, explorări şi exerciţii.  

 O metodă de predare o constituie unitatea tematică de studiu. Aceasta reprezintă un 

concept general prin studierea aprofundată a unui subiect sau a unei probleme. 

«Predarea tematică este eficientă pentru că reuneşte materiale complementare care împreună 

formează un tot unitar.» ( Jaromelic) 

 Abordarea tematică : 

- asigură o planificare pe termen lung a învăţării, 

- ajută la identificarea intereselor comune ale elevilor, 

- ajută la conştientizarea apartenenţei la o comunitate, 

- corelează toate materiile, 

- dă relevanţă programei. 

 Ideile sunt organizate în jurul unei teme sau a unui subiect, astfel luând naştere 

programa în reţea. Reţeaua creează un cadru de integrare a diverselor subiecte.  

 Reţelele pot fi utilizate pentru a relata părinţilor şi celorlalte cadre didactice ce se 

întâmplă în sala de clasă. 

 Punerea în reţea a unei teme permite imaginarea subiectelor care vor fi abordate şi a 

activităţilor pe care le vor include acestea. 

 În cadrul muncii în echipă în timpul unor activităţi bazate pe interesele clasei, se 

creează relaţii între indivizi: “…copilul, fiinţa umană, situat într-un anumit mediu, este profund 

                                                           
2 Învăţământul primar, 2-3 / 2003, „ Actori pe scena educaţiei Step by Step”, p. 110 
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influenţat de acesta; comportamentul său diferă după cum trăieşte: solitar sau în colectiv, şi 

depinde de natura relaţiilor cu partenerii.”3 

 Dacă un grup de persoane care  muncesc şi se joacă împreună alcătuiesc o comunitate, 

înseamnă că şi clasele Step by Step sunt o parte activă a marii comunităţi. 

 Prin programul Step by Step se promovează: 

- participarea familiei, 

- abordarea unor metode de predare echilibrate, care ţin cont de întreaga 

personalitate a copilului, 

- predarea tematică, bazată pe individualizare, 

- centrele de activitate în clasă, 

- asigurarea unei instruiri continue şi a sprijinului tehnic pentru învăţătoare.4 

 Se adoptă trei iniţiative : 

1. Constructivismul : procesul de învăţare apare pe măsură ce copilul încearcă să înţeleagă 

lumea înconjurătoare 

2. Adecvarea la stadiul de dezvoltare : respectarea particularităţălor de vârstă 

3. Educaţia progresivă : privită ca un proces de viaţă. 

 Acumulările se fac treptat, pas cu pas, şi de aici apare şi denumirea «step by step» 

 Scopul fundamental al Programului este asigurarea dezvoltării profesionale şi 

personale sănătoase a copiilor din şcoala primară. Scopurile sunt în concordanţă cu nevoile 

intelectuale, sociale şi de creştere ale copilului.5 

 Toate aspectele dezvoltării- fizice, morale, emoţionale şi cognitive- sunt abordate ca 

un întreg, şi nu ca fragmente separate.  

 Într-o clasă Step by Step, o zi «de lucru», are următoarele etape : 

-Întâlnirea de dimineaţă : 

- prezentarea agendei zilei 

- calendarul zilei 

- mesajul zilei 

- noutăţile 

-Activităţile specifice pe centre de activitate 

                                                           
3 Romiţă, B. Iucu, Managementul clasei de elevi, Editura Fundaţiei Culturale „ Dimitrie Bolintineanu”, 2000, 

pag. 9 
4 Kate, Burke, Walsh, Crearea claselor orientate după necesităţile copiilor de 8, 9 şi 10 ani, Childrens 

Resources International, INC, Washington, D.C.,  
5 Ibidem, pag. 7 
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- Citire 

- Scriere 

- Matematică 

- Arte 

- Construcţii 

- Evaluarea 

- se face zilnic la «  centru » 

- se înmânează jurnalul şi mascota clasei eleviloor evidenţiaţi în mod special. 

 Cadrele didactice care lucrează la aceste clase sunt solicitate la maxim. Principala lor 

preocupare este aceea de a găsi cele mai potrivite metode, cele mai potrivite mesaje, în aşa fel 

încât să fie adaptate clasei ca ansamblu, dar şi fiecărui copil în parte. Lucrează la şcoală, 

lucrează şi acasă. Pentru ele totul se rezumă la «Ceea ce vom face mâine.» 

 Ceea ce nu am surprins aici sunt părerile contra, ale celor reticenţi în faţa schimbării. 

Aceştia manifestă o doză de rezervă în ceea ce priveşte asigurarea continuităţii la nivelul 

gimnazial.  

 Acest program nu s-a extins încă şi la clsele V-VIII, iar din această cauză nu putem şti 

cum se vor integra aceşti copii în învăţământul tradiţional. Timpul este singurul care va scoate 

la iveală sau va clarifica aceste nelămuriri, va răspunde tuturor semnelor de întrebare. 

 Până atunci, nu ne rămâne decât să privim, să apreciem, să preluăm în măsura în care 

putem aceste metode ale acestei alternative educaţionale.  

 Step by step, pas cu pas, vom înainta, vom face cunoştinţă cu viitorul, îl vom înfrunta, 

vom încerca să-l îmbunătăţim pentru noi şi mai ales pentru copiii noştri. 

  Pedagogia Waldorf 

        Prima şcoală care a propus o alternativa sistemului educaţional clasic a fost şcoala 

Waldorf. Intemeiată de către Rudolf Steiner la Stuttgart, ca urmare a sugestiei făcute de 

conducătorul fabricii de ţigarete Waldorf Astoria, pentru copiii salariaţilor, Rudolf Steiner va 

pune bazele pedagogiei Waldorf. In România după 1991, Ministerul Educaţiei si Cercetării 

recunoaşte pedagogia Waldorf ca alternativă . 

- Esenţa pedagogiei Waldorf este "copilul privit ca o entelehia" - ființă care-şi  poartă 

ţelul în sine, fiind alcătuită din trup, suflet și spirit, și nu doar rezultat al eredităţii - 

după cum precizează însuşi autorul; 

- Baza pedagogiei Waldorf este cunoaşterea omului și mai ales a copilului în cele două 

momente dificile, respectiv 9 și 9-13 ani (adevărate treceri ale rubiconului); 

- Exploatarea forţelor spirituale și creative din fiecare copil; 

- Planul de învaţământ elaborat în concordantă cu aceste particularităţi; 
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- Respectarea ritmului individual al fiecărui copil; 

- Mobilitatea în gândire este o cale spre libertatea omului; 

- În cazul acestei metode educaţie se pune accent pe autoritatea dascălului în faţa 

elevilor.  

Spre deosebire de sistemul tradiţional aplicat la noi în România, Waldorf îşi propune o 

sensibilizare a factorului educaţional, însă nu trebuie uitate următoarele aspecte: 

- societatea românească se află încă în plină tranziţie poate de aceea este încă refractară 

la ceea ce este nou; 

- sursele de documentare care se potrivesc acestui tip de educaţie nu sunt multe. 

- piedica cea mai mare o constituie lipsa banilor, de aceea este preferat sistemul 

tradiţional. 

Acest tip de pedagogie promovează ideea exploatării, dezvoltării sau 

perfecţionării talentului descoperit. Este adepta exprimării libere a copilului, a 

organizării în grupuri eterogene, fără separare în funcţie de criteriul performanţei.  

Se pune accent pe viaţa afectivă şi senzorială. Se lucrează doar cu materiale din natură 

sau naturale. 

Acest tip de pedagogie uşurează observarea directă a mediului, inducând o stare de 

comuniune cu natura. Una dintre limitele acestui program este aceea că nu acceptă mijloacele 

tehnice moderne, fapt care este o frână a progresului. 

 

METODA MONTESSORI 

 Pedagog italian, Maria Montessori a lucrat la început ca medic pediatru pentru copiii 

cu deficienţa psihice. Atunci a observat că educarea debililor mintal, pe baza activităţilor 

spontane dă rezultate mai bune decât educaţia prin metode verbale. Mai târziu a aplicat această 

metodă şi copiilor preşcolari normali. 

 Sistemul său a constat în înlocuirea educaţiei cu autoactivitatea şi autoeducaţia, bazate 

pe două principii: 

a) libertatea biologică a copilului, în sensul că acesta lua parte la activităţi care 

îi făceau plăcere şi care nu erau impuse ; 

b) dezvoltarea prin exerciţii senzorio-motorii. 

Marele merit al Mariei Montessori era acela că afirma că : «În stadiile inferioare, 

copilul învaţă mai mult prin acţiune decât prin gândire.»6 

 

 

                                                           
6 Jean , Piaget, Psihologie şi pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, p. 131 
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PEDAGOGIA DRAMATICĂ 

 Are la bază gândirea şi acţiunea liberă, creativitatea aplicată în formarea personalităţii 

copilului.  

 Pe baza acestei metode se formează aptitudinile de viaţă conform impresiilor trăite. 

Jocul dramatic şi tehnicile dramatice complexe sunt formele de organizare ale activităţii în 

cadrul acestui program.  

 Prin aceste metode copilul este activat din punct de vedere cognitiv, afectiv şi acţional, 

punându-l în situaţia de a interacţiona. 

 Pedagogia dramatică oferă posibilitatea individualizării experienţei de învăţare şi 

exprimării libere a personalităţii. 

 Alternatvă înseamnă posibilitatea de alegere între două sau mai multe situaţii.  

 Această tendinţă s-a asociat cu mai multe încercări de a oferi alternative sistemului 

educaţional, iar aceste alternative sunt cele prezentate mai sus. 

 Nu se poate spune că una dintre alternative este cea mai eficientă. Fiecare dintre ele îşi 

are propria eficienţă, propria importanţă. Este deosebit de benefică introducerea acestor 

alternative pentru că dascălii şi elevii cunosc şi altceva, intră în legătură şi în relaţie cu alte 

tehnici de învăţare, care nu fac altceva decât să le deschidă universul cunoaşterii. Ei ajung să-

şi cunoască propriile limite şi valori, dar reuşesc să facă acelaşi lucru şi faţă de cei din jurul 

lor.  

 În încheiere, aş dori să prezint un citat al lui Elinor Kolumbus, care spunea : «Pentru 

părinţi, copilul este sursă de bucurie, pentru naţiune, el este promisiune de viitor. Şi părinţii, 

dar şi naţiunea nutresc speranţe şi vise pentru copiii lor şi îşi pun întreaga încredere în cadrul 

didactic care îi educă. Copiii au şi ei propriile speranţe şi vise, iar dacă nu sunt împiedicaţi, ei 

vor învăţa şi şi le vor împlini.»7 
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Noţiunile de educaţie civică între teorie și practică 

 

Prof. înv. primar: Filip Elena-Gabriela, 

Şcoala gimnazială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni 

 

 

Motto: ,,Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. 

( Art. 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului) 

 

Problematica lumii contemporane este prezentă în sfera culturii şi a educaţiei, printr-

un număr de imperative, cum ar fi: protejarea mediului, apărarea drepturilor omului, apărarea 

păcii, democraţia, toleranţa. Aceste imperative se regăsesc sub diverse forme – recomandări, 

rezoluţii - adoptate de ONU, UNESCO, Consiliul Europei,  guverne, ONG-uri. 

Marile valori morale ale omenirii – libertatea, egalitatea, respectul, pacea, etc. – sunt 

noţiuni abstracte, greu de înţeles chiar şi de adulţi. Dar ce ne facem cu elevii, mai exact cu 

şcolarii în vârstă de 9 – 10 ani, care, prin intermediul obiectului ,,Educaţie civică” iau contact 

cu aceste noţiuni? Cum am putea să îi facem să înţeleagă aceste concepte care, în mod constant, 

joacă un rol important în problemele noastre de zi cu zi din mediul nostru social şi familial? 

Unul dintre obiectivele educaţiei civice este ,,Cunoaşterea şi respectarea drepturilor 

copilului, a normelor de comportare”. Dar până la a înţelege noţiunea de ,,drepturi”, este 

necesar ca elevii să sesizeze diferenţa dintre conceptul de libertate şi cel de egalitate. Aşadar, 

va trebui să găsim o modalitate de a le arăta că diferitele priorităţi de valoare conduc la 

aranjamente sociale diferite. 

Pentru aceasta, putem să luăm în discuţie diferenţele în modul de organizare a unei 

societăţi, în care susţinem că libertatea este mai importantă decât egalitatea şi invers. Putem 

folosi în acest scop un joc de rol ghidat, adaptat după modelul lui Kehoe ( Kehoe, 1984), şi 

anume:  

 Împărţim clasa de elevi în trei grupe: grupul A, (,,Ţara libertăţii”), care va susţine că 

libertatea e cea mai de preţ valoare morală; grupul B, (,,Ţara egalităţii”), care va 

susţine că egalitatea e cea mai importantă, şi un grup C, (Ţara neutră), care va sta la 

mijloc, între celelalte două grupe, şi va pune întrebări celor două grupuri. (observaţi 

diagrama 1) 
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Diagrama 1. Aranjarea clasei de elevi pentru organizarea jocului de rol 

 Grupul C are cartonaşe pe care se află un set de întrebări, iar grupurile A şi B răspund 

la acele întrebări. Întrebările şi răspunsurile sunt numerotate. Întrebarea 1, de exemplu, 

va avea un răspuns 1 în grupul A şi un răspuns 1 în grupul B. Răspunsurile lui A şi B 

vor fi diferite.  

 Am  optat pentru un set de 8 întrebări ( pot fi şi mai multe, în funcţie de numărul de 

elevi din clasă), pe care elevii din grupul C le distribuie între ei.  

 Le atragem atenţia elevilor din grupul A că libertatea este bunul lor cel mai de preţ, şi 

trebuie să exprime acest lucru în răspunsurile lor şi să încerce să fie cât mai 

convingători posibil; pe de altă parte, cei din grupul B vor susţine că egalitatea este cea 

mai importantă valoare a societăţii. 

 Întrebările pot fi formulate astfel: 

1. Ce părere aveţi despre faptul că este obligatoriu să frecventaţi şcoala?  

2. Ce credeţi despre temele pentru acasă? 

3. Ce atitudine aveţi faţă de bani? 

4. Ce părere aveţi despre dreptul de a primi manuale şcolare gratuit, pe care trebuie să 

le parcurgeţi în mod obligatoriu? 

5. Care este atitudinea voastră faţă de propunerea forurilor superioare de a introduce 

uniforma şcolară în ţinuta vestimentară obligatorie a elevilor? 

6. Este necesar să fiţi vaccinaţi la intrarea în clasa I, sau în clasele mai mari? 

7. Cum aţi alege voi să vă petreceţi timpul liber? 

8. Mi se va permite să gândesc şi să spun orice vreau eu? 

A 

C 

B 
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Pe baza cerinţelor formulate anterior, iată câteva  răspunsuri posibile: 

Grupul A Grupul B 

1. Merg la şcoală numai când vreau eu, 

sunt liber să aleg să fac ceea ce 

vreau. 

2. Aş face teme numai când vreau, dacă 

îmi plac şi nu sunt prea grele. 

3. Cu cât aş avea mai mulţi bani, cu atât 

aş cumpăra mai multe bunuri şi aş 

putea să mă distrez. Aş putea ajuta şi 

pe alţii dacă aş avea mulţi bani. 

4. Dacă nu îmi place matematica, nu 

doresc să primesc acel manual, chiar 

dacă se dă gratuit. 

5. Nu aş îmbrăca uniforma, pentru că 

nu vreau să arăt la fel ca ceilalţi, aş 

îmbrăca ceea ce îmi place mie. 

 

1. Toţi suntem egali, aşa că trebuie să 

studiem cu toţii aceleaşi materii, să 

acumulăm toţi aceleaşi cunoştinţe. 

2. Toţi elevii trebuie să efectueze 

temele, fiindcă nu e drept ca unii să 

le facă şi alţii nu. 

3. Ar trebui să avem toţi cam aceeaşi 

sumă de bani, indiferent unde 

muncim, pentru ca să putem 

cumpăra la fel de mult cu ei. 

4. Toţi trebuie să avem manuale la un 

fel, ca toţi să beneficiem de aceleaşi 

cunoştinţe. 

5. Este bine să avem cu toţii uniforme, 

pentru că unii vin cu haine prea 

frumoase la şcoală şi cei care nu au 

atâţia bani  se simt prost. 

 

Elevii sunt încurajaţi să întrebe şi să răspundă la întrebări astfel încât să fie cât mai 

aproape de semnificaţia de pe cartonaş, însă să exprime prin cuvinte proprii această 

semnificaţie. În unele cazuri, răspunsurile A vor părea mai atractive, iar în unele cazuri cele 

din B vor fi mai interesante. 

După ce fiecare grupă a  răspuns la toate întrebările,  elevii din grupul C sunt întrebaţi 

dacă ar prefera să locuiască în Ţara Libertăţii sau în Ţara Egalităţii şi să motiveze de ce au ales 

una sau cealaltă, sau de ce ar putea fi ambivalenţi. Apoi copiii din grupul C sunt rugaţi să 

voteze ţara căreia i se vor alătura şi să analizeze care sunt punctele bune şi cele rele în legătură 

cu cele două ţări. 

Urmează momentul analizei răspunsurilor date de cele două grupe şi vom observa că 

în grupul A, în care libertatea este cea mai importantă, elevii pot face tot ceea ce doresc, merg 

la şcoală când vor, fac teme când vor, există o mare diversitate în sistem, dar dacă există 

evaluări la sfârşitul anului, vom constata o mai mare ,,inegalitate” în rezultate. 

Vom descoperi, de asemenea, că libertatea de alegere a unora va avea efect asupra 

alegerii altora. În acest punct vom observa necesitatea ca unele principii de egalitate să pună o 

constrângere pe libertatea nelimitată. În grupul B vom descoperi mai multă conformitate, mai 

multe reguli şi mai multe sancţiuni pentru a susţine regulile. Dacă urmează să păstrăm egalitate 

cât mai mult posibil faţă de ceea ce putem, atunci trebuie să lăsăm pe fiecare să facă ce doreşte. 
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Însă vom vedea, de asemenea, că o accentuare exclusivă pe egalitate conduce la conformitate 

absolută şi la suprimarea diferenţelor individuale. Un anumit grad de libertate ar putea fi văzut 

ca o constrângere necesară asupra egalităţii nelimitate. 

Concluzii: 

Este important ca elevii să înţeleagă corect semnificaţia unor concepte abstracte 

specifice educaţiei civice, deoarece pe baza acestora vor reuşi să îşi modeleze comportamentul 

civic în diverse situaţii de viaţă. 

Astăzi, în planul cadru al învăţământului obligatoriu se urmăreşte o mai bună 

organizare a curriculum-ului. În acest context, libertatea şi egalitatea sunt două noţiuni absolut 

indispensabile, care se coroborează în permanenţă, punând în valoare noi valenţe educaţionale. 
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Managementul grupei de preşcolari în grădiniţă 

 

 

Prof. înv. preşc. Filip Ioana, 

Grădiniţa cu Program Prelungit ”Căsuţa din poveşti”, Tg. Mureş 

 

             „Managementul nu este o artă, este o disciplină.” – Noël Goutard 

Spre deosebire de managementul şcolii sau al altor medii educaţionale, managementul 

grupei de copii este definit de două aspecte: pe de o parte, de relaţia educator-copil, al cărei 

scop este formarea dezvoltării personalităţii copiilor, iar pe de altă parte, de problematica 

pedagogică şi metodică. Managementul grupei de preşcolari presupune considerarea acesteia 

ca un microgrup, o formaţie de mai multe persoane, care se află în relaţii ,,faţă în faţă’’, relaţii 

de interacţiune şi dependenţă reciprocă, mediate de implicarea într-o activitate comună, 

dezvoltând în timp, norme şi valori care reglează comportarea comună. Managementul grupei 

are ca scop încurajarea controlului comportamental al copiilor prin promovarea rezultatelor şi 

comportamentelor pozitive.  
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Managementul grupei este definit ca abilitatea profesorului de a planifica şi organiza 

activităţile grupei astfel încât să se asigure un climat favorabil învăţării. Obiectivul final al 

managementului grupei este formarea la copii a unor abilităţi de autoreglare a 

comportamentului. În grădiniţa de copii, cadrul didactic este organizatorul şi conducătorul 

activităţii didactice şi educative, manager al colectivului de copii, cel care pune în valoare 

întregul potenţial pedagogic al mijloacelor de învăţământ, moderne şi tradiţionale, al 

strategiilor didactice.  

Grupa şcolară este un grup social, constituit în scopul educării copiilor. Acest scop – 

impus din exterior – nu este însă conştient la începutul alcătuirii grupului – în primele grupe– 

şi nici nu este acceptat spontan de copii. Coexistenţa copiilor în cadrul grupei este la început o 

măsură cu caracter administrativ, impusă din exterior fără aderarea liberă a copiilor. Grupul 

alcătuit pe această bază este un grup formal cu un sistem de organizare, de conducere şi de 

activitate stabilite de practica socială. Ulterior, prin interacţiunea ce are loc între copii, se 

elaborează încetul cu încetul forme de coeziune a grupului, ia naştere o forţă centripetă care, 

cu timpul, se întăreşte mereu. 

          Grupa de copii poate fi concepută ca fiind, din punct de vedere psihosociologic, ,,un 

grup social unde, ca urmare a interrelaţiilor ce se stabilesc între membrii ei, apare şi se 

manifestă o realitate socială cu consecinţe multiple asupra desfăşurării procesului instructiv-

educativ”. Grupa de copii, poate fi considerată ca ,,fiind un grup primar, între membrii săi 

stabilindu-se relaţii directe, nemijlocite, fiecare putând cuprinde şi suferind, la rândul său, 

influenţa totalităţii relaţiilor structurale ce se stabilesc la acest nivel”. Structura grupei ne 

permite observaţia că în interiorul acesteia se pot constitui, în mod spontan, subgrupuri, 

componente grupale informale, pe bază de afinităţi reciproce, cu instituirea unor lideri 

informali corespunzători acestora. 

          Grupa de copii este un ansamblu dinamic, în cadrul căruia au loc procese formative 

subordonate scopului fundamental, predarea, învăţarea unor seturi de informaţii, atitudini şi 

comportamente şi care este supus în mod constant influenţelor educative exercitate de şcoală.  

Amenajarea spaţiului, procurarea şi accesul la resurse constituie aspecte importante ale 

managementului grupei de copii. Se recomandă spaţiile flexibile, adaptabile nevoilor concrete, 

cele care asigură posibilitatea lucrului individual, dar şi în grupuri sau cele care asigură accesul 

la resurse, nu numai profesorului, ci şi copiilor. Organizarea grupei de copii - frontală, pe 

grupuri, individuală - dau posibilitatea schimbării acesteia pe parcurs, în funcţie de nevoile 

educaţionale concrete. În acelaşi timp, resursele educaţionale trebuie să fie corespunzătoare 

scopurilor urmărite şi parametrilor situaţionali concreţi ai colectivului de copii (vârstă, origine, 

mediu cultural, etc.).  

Din toate timpurile, indiferent de gradul de civilizaţie şi bunăstare al unei societăţi, 

pedagogul, educatorul, mai nou, managerul educaţional, cel care a avut şi are  în grijă educarea 

tinerei generaţii, a constituit şi va constitui pentru învăţăceii săi, un model, el fiind cel care le 

imprimă foarte multe din trăsăturile de caracter, comportament şi mod de gândire, odată cu 

cunoştinţele pe care le transmite în mod normal.  

Managerul trebuie să fie deopotrivă educator, creator, vizionar, organizator, animator, 

îndrumător, judecător, controlor, negociator, psiholog, bun coleg. În acelaşi timp, managerul 
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trebuie să creeze un climat prielnic educativ în grupă, în grădiniţă. Acum, mai mult ca oricând, 

datorită evoluţiei rapide a societăţii româneşti, managerul educaţional trebuie să-şi formeze 

stilul personal de conducere a grupului de copii, stil care este determinat de caracterul, 

temperamentul, pregătirea şi experienţa sa, într-un cuvânt, un profil psihosocioprofesional. 

Stilul de conducere al managerului are influenţă hotărâtoare asupra grupei/ colectivului/ 

instituţiei de învăţământ, pentru care constituie un ,,model” profesional, comportamental, 

atitudinal. Personalitatea managerului educaţional trebuie să se identifice deplin cu cea a 

colectivului de copii/cadre didactice, deoarece rezultatele acestora sunt condiţionate de 

valoarea şi calitatea conducătorului. Pornind de la aceste considerente, putem afirma ca 

principala sarcină a educatorului este aceea de a fi din ce în ce mai eficient. Eficienţa şi succesul 

sunt strâns legat de aspectele manageriale care au existat mereu în practica educaţională. 

În grupa de preşcolari, liderul formal este cadrul didactic, educatorul. Cadrul didactic 

angajează şi dirijează în acţiuni comune cu tot colectivul. Prin toate acestea, el concentrează 

energiile grupei, exercită funcţii de comandă şi decizie, influențând în cel mai înalt grad 

activitatea acestuia. Calitatea de educator îl obligă să exercite şi să transpună în practică, la 

nivelul grupei, toate funcţiile conducerii: 

 1) Planificare: activităţile cu caracter instructiv şi educativ, determină sarcinile şi 

obiectivele pe variate niveluri, işi structurează conţinuturile esenţiale, etc.;  

           2) Organizare: activităţile grupei, fixează programul muncii instructiv-educative, 

structurile şi formele de organizare;  

           3) Comunicare: informaţiile ştiinţifice, stabileşte canalele de comunicare şi repertoriile 

comune; 

           4)  Conducere: activitatea desfasurată în grupă, direcţionând procesul asimilării, dar şi 

al formării copiilor; 

           5)  Coordonare: în globalitatea lor, activităţile instructiv-educative ale grupei, urmărind 

în permanenţă realizarea unei sincronizări între obiectivele individuale ale copiilor cu cele 

comune ale grupei, evitând suprapunerile ori risipa şi contribuind la întărirea solidarităţii 

grupului;  

           6) Îndrumare: copiii  pe  drumul  cunoaşterii  prin  intervenţii punctuale adaptate 

situaţiilor respective, prin sfaturi şi recomandări care să susţină comportamentele şi reacţiile 

copiilor;  

           7)  Motivare: activitatea  copiilor  prin  formele  de  întăriri  pozitive şi negative; 

utilizează aprecierile verbale şi reacţiile nonverbale în sprijinul consolidării comportamentelor 

pozitive;  

           8) Consiliere: prin ajutorare, prin sfaturi.   

Stimularea intereselor şi a talentelor, ca şi încurajare de orice gen a creaţiilor, trebuie 

să caracterizeze întreaga activitate a educatorului, dovedindu-şi astfel angajarea şi 

responsabilitatea faţă de colectivitate. Implicarea în diferite activităţi cultural-educative şi 

politico-ideologice constituie o dovadă a înţelegerii superioare a rolului său social, acţionând 

ca un agent al transformărilor sociale. 
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Educatorul, fiind cel care cunoaşte modelul de personalitate ce trebuie format într-o 

etapă dată, care înţelege mecanismul complicat al construirii personalităţii, care stăpâneşte 

tehnologia activităţii educaţionale, care posedă aptitudinile necesare conducerii unui colectiv 

şi priceperea organizării vieţii acestuia, este firesc să fie principalul specialist şi participant la 

opera educativă. Aceste calităţi îl îndreptăţesc pe educator să fie conducătorul procesului 

educativ. Educatorul trebuie să-şi proiecteze activitatea în toate detaliile (obiective, resurse, 

tehnologie, evaluare, decizie) stabilind precis ceea ce vrea să realizeze. Proiectarea muncii 

didactice şi educative pe o perioadă mai apropiată sau mai îndelungată, presupune utilizarea 

unei tehnici pretenţioase, sprijinită pe datele cercetării ştiinţifice. Educatorul conduce direct şi 

autonom foarte multe activităţi, fie la nivelul microgrupului de copii, fie la nivelul grădiniţei 

şi trebuie să-şi asume un set de responsabilităţi, având atribuţii sporite la nivelul unei grupe. 

În calitate de conducător, el trebuie să creeze condiţii optime de lucru şi viaţă, să 

imprime un stil de muncă plăcut, să introducă o notă de optimism, să menţină o disciplină liber 

consimţită, să aplice principiile ştiinţifice în stabilirea regimului zilnic, a orarului de lucru, a 

alternării timpului de lucru cu cel liber, să stimuleze la muncă pe fiecare copil şi să facă din 

colectivul grupei un factor educativ.  

 În raport cu toate aceste roluri, educatorul e factorul cel mai interactiv la nivelul grupei, 

aflându-se în contact nemijlocit cu copiii şi trebuie să menţină grupa de copii într-o situaţie 

interactivă, fiecare copil în parte şi toţi împreună fiind parteneri, într-un proces condus delicat 

şi discret de cătreeducator. Atent fiind, educatorul intervine în situaţii în care copilul îl solicită, 

sfătuind, îndrumând sau sancţionând. El trebuie să nu discrimineze şi să nu fie subiectiv. Din 

punct de vedere moral, el este un reper, un model. 

În sistemul de învăţământ, cadrele didactice trebuie să se raporteze la cei pe care îi 

educă, să stabilească relaţii de cooperare cu copiii şi părinţii acestora şi cu ceilalţi factori ai 

societăţii. Ei nu educă numai în clasă, ci şi prin fiecare contact relaţional cu copiii şi părinţii, 

desfăsurând o muncă de creştere şi dezvoltare, conducere şi direcţionare. Activitatea cadrelor 

didactice se desfăşoară în faţa unor individualităţi psihice umane în formare. De aici derivă 

necesitatea unei maxime responsabilităţi faţă de comportamentele şi intervenţiile educatorului. 

Educatoarea – manager “ideal” al grupei de preşcolari, are un temperament puternic, 

echilibrat, dinamic, are o individualitate cu caracter pozitiv definită prin sociabilitate, 

compasiune, consecvenţă, corectitudine, cinste, modestie, stăpânire de sine, are un bun nivel 

al capacităţii de lucru, este echilibrată în tendinţa de interiorizare, dar şi exteriorizare; are o 

mare capcitate de prelucrare informaţională, dovedeşte integritate morală, voinţă şi caracter 

ferm, manifestă responsabilitate faţă de destinele grădiniţei, aflată într-o continuă perfecţionare 

a propriilor competenţe, promovează un spirit înalt de cooperare.  

     De aceea, educatoarea-manager  trebuie să posede o serie de aptitudini pentru  a putea 

desfăşura o activitate optimă cu preşcolarii: 

- Gândire critică ce presupune coordonate precum: planificare, organizare, coordonare 

şi evaluare aspecte ce duc la dezvoltarea copilului; 

- Simţ organizaţional care se reflectă în implicarea familiei în desfăşurarea proiectelor 

tematice planificate astfel încât să asigure materialul necesar observărilor pe diverse 

teme sau prin susţinerea unui traseu de stimulare afectivă şi cognitivă; organizarea 
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colectivului de copii frontal, în grupe şi individual, asigurând posibilitatea schimbării 

pe parcurs. 

- Comunicare şi anume, capacitatea cadrului didactic de a permite şi încuraja copilul să 

îşi exprime gânduri, opinii, implicarea educatoarei în gestionarea şi rezolvarea 

situaţiilor conflictuale încă din faza incipientă şi aplicarea unor măsuri cu caracter 

disciplinar şi preventiv; 

- Deschidere la nou ce presupune adapterea la situaţiile nou ivite în activitatea 

desfasurată; utilizarea concretă şi coordonarea resurselor umane şi materiale în vederea 

atingerii obiectivelor propuse.  

 

CONCLUZII : 

Cunoaşterea concretă, corectă şi adecvată a grupului de copii trebuie să ne conducă 

spre acţiune, spre intervenţia în grup pentru ameliorarea activităţii lui, pentru antrenarea 

membrilor şi nu doar a câtorva dintre ei, îndeosebi a conducătorilor şi coordonatorilor grupului, 

la realizarea tuturor secvenţelor activităţii, începând cu elaborarea scopurilor, cu luarea 

deciziilor şi terminând cu îndeplinirea lor, constituie condiţia sine qua non a existenţei grupului 

şi a sporirii eficienţei sale sociale şi umane. 

Educatorul-manager trebuie să insiste nu pe problemele de conţinut informaţional, ci 

mai ales pe proceduri de interactivitate, de integralitate. Managerul grupei trebuie să-i lase pe 

copii să-şi afirme libertatea de manifestare, spiritul de iniţiativă, independenţa, libertatea. 

Cadrele didactice trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă, să stabilească relaţii de 

cooperare cu părinţii acestora şi cu alţi factori interesaţi ai societăţii. Empatia între educator şi 

copiii săi, când se află pe aceeaşi lungime de undă, facilitează procesul de predare- învăţare- 

evaluare.  
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Cunoașterea particularităților de vârstă ale școlarului mic- condiție a unei 

bune integrări școlare 

 

Prof.  înv. primar Filipciuc Gabriela, 

                                       Şcoala Gimnazială ,,Ion Irimescu” Fălticeni, 

Suceava 

 

  

Odată cu începutul unui nou ciclu de învățământ,  cunoașterea elevilor  devine o temă 

deosebit de importantă. Profesorul trebuie să cunoască nivelul de dezvoltare cognitivă  şi 

psihomotorie al şcolarului mic la intrarea în școală,  pentru a putea  interveni optim în formarea 

personalităţii lor, dar și pentru  a ușura adaptarea lui şcolară. 

Dacă profesorul va cunoaște dificultățile cu care se confuntă școlarul mic, el va putea 

optimiza procesului de predare–învăţare în raport cu nevoile identificate și va asigura  şanse 

egale tuturor elevilor. 

 James R. Okey consideră că fiecare profesor trebuie să-şi pună câteva întrebări importante:  

 ,,cum poate să dobândească cunoştinţele despre capacităţile fiecărui elev; 

 care sunt cunoştinţele de acest fel de care are nevoie; 

 ce fel de decizii cu privire la procesul instructiv poate lua dacă dispune de asemenea 

cunoştinţe”, iar răspunsurile găsite îl vor ghida în dezvoltarea unui management 

eficient al clasei. 

Deoarece educația este de multe ori privită ca un proces de stocare mentală a cât mai 

multă informație, elevii nu reușesc să păstreze mult timp această informație și nici nu pot 

rezolva situațiile dificile sau provocările pe care le întâlnesc în viața reală. De aceea este 

important să transformăm predarea și învățarea astfel încât  să urmeze modul de înțelegere 

specific vârstei. 

Mediul școlar poate genera dificultăți de adaptare prin sarcini copleșitoare, cadre 

didactice fără experiență, clase aglomerate, disconfort emoțional pentru unii elevi care solicită 

o atenție deosebită , dar neprimind-o, se simt neglijați. 
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Trecerea copilului într-o nouă etapă de dezvoltare, depășirea dificultăților de adaptare 

depind de modul de desfășurare a activității pedagogice, de felul în care învățătorul știe să-și 

apropie elevii. 

Fiecare cetăţean e un fost şcolar. Pentru a-l sprijini în identificarea legăturilor între 

ideile şi procesele dintr-un singur domeniu, dar şi a celor între ideile şi procesele din domenii 

diferite, precum şi din lumea exterioară şcolii, se impune realizarea unui curriculum integrat. 

Școala trebuie să urmărească angajarea responsabilă a elevului în procesul învăţării; 

diminuarea funcţiei  profesorului de „furnizor de informaţii”, încurajarea comunicării şi a 

relaţiilor interpersonale prin valorificarea valenţelor formative ale sarcinilor de învăţare în 

grup. 

  Pregătindu-l creativ în şcoală, elevul se va manifesta creativ în societate. De aceea 

școala trebuie să aibă drept obiective: democratizarea relaţiei profesor-elev, procesul 

interactiv, extinderea acelor discipline care stimulează în mod direct creativitatea și includerea 

unor strategii creative prin promovarea unor metode noi, bazate pe interacțiunea cu obiectele 

concrete, pe stimularea curiozității elevilor, pe descoperirea soluțiilor prin efort propriu. 

Pe măsură ce copilul crește, obține informații tot mai detaliate prin experiențe de tip 

senzoriomotor. Auzul,  văzul, simțul și mirosul îi oferă informații despre propriul corp dar și 

despre mediul înconjurător cu care interacționează. De asemenea, el utilizează desenul de la 

vârste foarte fragede, ca pe un joc prin care transmite mesaje şi explicaţii pe care nu le poate 

exprima verbal. Analizând desenele copiilor, liniile și culorile folosite putem cunoaște starea 

lor sufletească, dispozițiile din acel moment și putem interveni atunci când este cazul. 

 Cunoaşterea elevilor a determinat construirea întregului demers didactic pe strategii 

bazate pe învăţarea activ-participativă. Încă din primele zile de școală elevii sunt învățați să 

colaboreze în îndeplinirea sarcinilor, să se ajute unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi 

ideile, dar și să revină asupra lor, atunci când au greșit.  

Folosirea unui material didactic  intuitiv  atractiv  va  ajuta elevii să înțeleagă mai bine 

noțiunile predate, dar și să achiziționeze limbajul. 

Climatul de încredere în care se desfășoară  activitatea didactică, abordarea integrată, 

sentimentele de uimire și încântare în fața noilor descoperiri, vor conduce la o implicare 

emoțională a tuturor copiilor. Ce copil poate rezista  să nu se implice în ,,jocul didactic” dacă 

acesta este atent pus în scenă, conceput ca o poveste, în care fiecare copil este actorul principal? 

Aplicațiile interactive create de EDU sunt foarte îndrăgite de copii, dovadă numărul 

mare de reviste achiziționate. Prin joc copilul poate învăța, în propriul ritm, poate repeta 

secvența în care a greșit și primește un feedback imediat. De aceea am folosit aceste softuri 

educaționale și la clasă, atît la transmiterea cunoștințelor, dar mai ales în etapele de consolidare 

a cunoștințelor, dând orelor dinamism și atractivitate. 

Compania TWINKL LTD –Resurse pentru învățământul primar, din  UK, cu care am 

realizat un parteneriat de colaborare,  a creat și ea  materiale didactice  deosebite, care pot 

stimula elevii să descopere lumea cifrelor, a literelor, propriile emoții, să ia contact  mediul 

înconjurător. Împrietenindu-se cu noțiunile matematice și formându-și competențele 
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lingvistice orale și scrise, elevul va căpăta încedere în sine și drumul cunoașterii va fi privit ca 

o aventură. 

Astfel, ei pot deveni exploratori ai spațiului cosmic și pot face cunoștință, cu numerele, 

cu planetele,  le pot compara, le pot ordona,  pot face asocieri, sau să descopere într-un mod 

atractiv rezultatele adunărilor sau pe cele ale scăderilor, găsind planetele pe care aterizează 

rachetele. 

Tematica materialelor acoperă întreaga programă școlară și vizează domenii foarte 

atractive  pentru micii școlari: numerația, alfabetul, povești cunoscute, emoțiile, plante și 

animale, calendare școlare, anotimpurile, sărbători, spațiul cosmic, pirații, dinozauri ș.a. 

Numerele                                 Numere pare și impare 

                  
 

Poziția corpurilor 

      
 

 

Asocierea mulțime- numărul corespunzător 

                  
 Compararea și ordonarea elementelor unei mulțimi 
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Adunări și scăderi 

 

 

 

Familiarizarea cu literele 

   
Scrierea unor cuvinte în casete                 Săptămâna           Ecusoane pentru zilele de naștere   

   
 

Sintalitatea grupului de elevi se conturează  prin intermediul acestor materiale didactice  

și folosirea lor va conduce la formarea: 

- răspunderii individuale (se evaluează frecvent performanţa fiecărui elev); 
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- interacţiunii directe (elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile); 

- realizarea interdependenţei pozitive (elevii realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce 

la bun sfârşit sarcina   grupului); 

-bazelor deprinderilor interpersonale  de integrare în grupul mic (luarea deciziei, încrederea 

reciprocă, comunicare şi întrajutorare); 

-procesării în grup (elevii au avut momente de evaluare, pentru a vedea cât de bine şi-au atins 

scopurile şi cât de eficienţi au fost în grup) 

- încrederii în propriile capacități (elevii vor dobândi încredere în ei înșiși, vor putea face mai 

ușor față adaptării școlare, vor rezolva cu mai mare încredere sarcinile primite, vor accepta 

eșecurile ca etape pe care se sprijină procesul cunoașterii și vor persevera în atingerea 

scopurilor). 

Atragerea copilului în activități specifice, școlare și extrașcolare și continuarea 

activităților specifice grădiniței (menținerea  elementului de joc, organizarea activităților 

libere) sunt două elemente ce trebuie avute în vedere de cadrul didactic în organizarea 

activităților integrate la clasa pregătitoare. Foarte importantă este și crearea rutinelor zilnice, 

rutine care îi vor crea micului școlar un punct de reper și îi vor da mai multă siguranță, dar și 

folosirea în cadrul lecțiilor a unui material variat și adecvat, care să antreneze toți copiii. 

Formarea competenţelor  este un proces anevoios și de durată, dar dacă elevul va găsi 

un climat propice, sprijin și susținere din partea profesorului și al părinților, adaptarea școlară 

va deveni mai puțin traumatizantă pentru micul școlar. 

Adaptarea şcolară este premisa reuşitei şcolare; acomodarea şcolară la cerinţele 

grupului şcolar va conduce la orientarea adecvată a resurselor interne (intelectuale-

nonintelectuale) şi externe (cerinţele familiei şi ale mediului social) existente sau aflate într-o 

anumită linie de evoluţie și la formarea maturității şcolare. 

O cunoaştere profundă a nivelului de dezvoltare a elevilor permite alegerea strategiilor 

didactice potrivite de predare-învăţare şi evaluare, prin care elevul asimilează noţiuni şi 

comportamente care se reflectă în mod pozitiv în personalitatea sa. 
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Activizarea, diferenţierea şi individualizarea elevilor 

 prin jocul didactic 

 

Prof. Ozana Drăgilă, 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Reşiţa 

 

 

Una din formele specifice utilizate în procesul instructiv–educativ în ciclul primar este jocul didactic, 

care constituie o formă de activitate specifică pentru copil şi hotărâtoare pentru dezvoltarea lui psihică. Sub 

influenţa jocului se formează, se dezvoltă şi se restructurează întreaga activitate psihică a copilului. 

Învăţarea, care are o pondere tot mai mare de la o grupă la alta a preşcolarităţii, devine activitatea 

fundamentală la vârsta şcolară. De aici decurge o mare distanţă de motivaţie şi antrenare psihică faţă de joc, 

dar totodată jocul rămâne o activitate compensatorie faţă de învăţare, contribuind la realizarea unei odihne 

active, absolut necesară după efortul depus în cadrul ei. La începutul şcolarităţii mici elevii nu pot desfăşura 

o activitate de învăţare de câte 50 de minute la fiecare obiect de învăţământ, de aceea trebuie realizate activităţi 

de completare (în cadrul cărora jocul ocupă un rol deosebit) care permit atingerea multor obiective instructiv-

educative. Deşi ponderea acestora scade treptat, jocul nu trebuie să dispară complet din sistemul metodelor 

didactice din clasele I-IV, cu atât mai mult cu cât, „oricât ar fi de epuizante unele jocuri din punct de vedere 

al conţinutului energetic, nu se răsfrâng negativ asupra personalităţii copilului, după cum unele activităţi 

şcolare cu consum energetic redus devin obositoare, epuizante, cu un coeficient mare de solicitare psihică.”8 
Acest lucru se datorează deosebirii esenţiale dintre joc şi învăţare din punct de vedere al suportului 

motivaţional, respectiv al mobilurilor care le declanşează şi le întreţin. Prin structura sa psihologică, jocul este 

motivat exclusiv intrinsec, pe când învăţarea, mai ales în faza iniţială, este motivată predominant extrinsec. 

Jocul este însoţit întotdeauna de plăcere şi răspunde intereselor imediate ale copilului, tocmai de aceea în joc 

nu apare senzaţia de oboseală. Satisfacţia şi bucuria pe care le declanşează, favorizează continuarea sau 

reluarea jocului. 

 Jocul didactic constituie un mijloc valoros de instruire şi de educare a copiilor de vârstă preşcolară şi 

şcolară mică, deoarece rezolvă, într-o formă cu totul adecvată vârstei, sarcini instructiv–educative complexe, 

facilitează procesul de asimilare, fixare, consolidare şi verificare a cunoştinţelor. De asemenea, este un mijloc 

important de educaţie intelectuală, care pune în valoare şi antrenează capacităţile creatoare ale elevului. În 

viaţa de zi cu zi a şcolarului, „jocul ocupă un  loc important, deoarece, jucându-se, copilul îşi satisface nevoia 

de activitate, de a acţiona cu obiectele reale sau imaginare, de a se transpune în diferite roluri şi situaţii care-

l apropie de realitatea înconjurătoare.”9 

Datorită conţinutului şi modului lor de desfăşurare, jocurile didactice sunt mijloace eficiente de 

activizare a întregului colectiv al clasei, dezvoltă spiritul de echipă, de întrajutorare, formează şi dezvoltă 
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unele deprinderi practice elementare de muncă organizată. Prin îmbinarea activităţii de învăţare cu jocul, 

copilul dobândeşte mai uşor unele noţiuni. În învăţământul primar, jocul didactic se poate utiliza, cu mult 

succes, la toate disciplinele şcolare, în orice moment al lecţiei, urmărindu-se fie dobândirea de cunoştinţe, 

priceperi, deprinderi, fie fixarea, consolidarea, dar şi evaluarea acestora. Prin joc, copilul învaţă cu plăcere, 

devine interesat de activitatea pe cere o desfăşoară. Cei timizi devin, cu timpul, mai activi şi, în final, obţin 

rezultate mult mai bune. Situaţiile create de joc sunt rodul imaginaţiei; în joc, copilul vede altfel lumea decât 

în realitate, o reinventează şi o înfrumuseţează, lucru foarte important pentru reuşita unor lucrări de desen, de 

compunere, de abilităţi practice. Contactul cu obiectele în varietatea lor populează memoria, solicită gândirea 

şi creativitatea şi le exersează fără efort. În procesul de învăţământ, la clasele I-IV se recomandă cu insistenţă  

folosirea jocului ca activitate reclamată de particularităţile de vârstă ale elevilor mici şi de necesitatea tratării 

individuale a acestora. Jocurile didactice formează şi dezvoltă percepţiile şi reprezentările, intelectul fiind 

intens solicitat. Sunt multe jocuri ce organizează procesul perceperii analitico-sintetice. Jocurile activează 

operaţiile gândirii: analiza, sinteza, comparaţia, generalizarea, abstractizarea. În timpul desfăşurării jocurilor 

didactice se acordă o atenţie deosebită elevilor care au o capacitate mai redusă de înţelegere şi a celor care au  

o exprimare mai greoaie, fapt care duce la ameliorarea rezultatelor şcolare prin valorificarea la maximum a 

potenţialului fiecărui elev. Imaginaţia, spiritul profund de gândire, pot fi stimulate în cadrul grupelor colective 

de lucru, deoarece fiecare elev îşi verifică şi confruntă cunoştinţele cu cele ale grupului, conform sarcinilor 

jocului. Prin joc, întregul colectiv devine mai interesat, mai atent şi mult mai relaxat. Fiind conceput pentru 

toată clasa, pentru grupe de elevi sau individual, în timpul jocului didactic fiecare elev acţionează în ritmul 

său propriu şi rezolvă sarcina prin mijloacele operaţionale de care dispune. În alegerea jocurilor trebuie să se 

ţină cont de particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor, să se aleagă jocuri mai dificile decât 

posibilităţile lor actuale, care să solicite, să grăbească şi să stimuleze evoluţia psihică. De asemenea, învăţătorii 

ar trebui să se orienteze spre acele jocuri care solicită procesele psihice şi însuşirile de personalitate pe care 

le constată mai puţin dezvoltate la elevii lor. Jocurile didactice pot însoţi fiecare obiect de învăţământ, fiecare 

lecţie luând şi forma unor întreceri. Învăţătorii trebuie să apeleze într-o cât mai mare măsură la metodele activ-

participative de instruire, care îşi pot aduce un aport superior la activizarea elevilor mici, care au o valoare 

instructiv-educativă mai ridicată, metoda jocurilor răspunzând din plin acestor cerinţe.  

Jocurile, şi în special cele didactice, „înlesnesc adaptarea copilului la munca şcolară”.10 

Toate aceste fapte mă determină să propun ca jocului să i se acorde importanţa cuvenită în cadrul 

învăţământului primar, să se încerce atingerea multor obiective instructiv-educative prin intermediul lui.  

Jocuri schimbate 

 

 Un joc matematic atractiv este  Cine urcă mai repede scara? 
 

Obiective:  

- formarea şi consolidarea deprinderilor de calcul rapid, oral şi scris; 

- dezvoltarea spiritului de competiţie. 
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Sarcina didactică: rezolvarea operaţiei scrise pe o anumită treaptă a scării. 

Jocul se desfăşoară pe echipe, antrenând toată clasa, gen ştafetă, fiecare elev trebuind să urce o singură 

treaptă a scării. Echipa care reuşeşte să rezolve şi rapid şi corect exerciţiile ajunge în vârf şi are dreptul 

de a lua premiul (steguleţul).  

Se poate folosi autoevaluarea sau evaluarea pe echipe.  

                                                            

          

   79–70    46 + 2    

  23–  2     57 – 7    

 10 + 4       3 + 35  

3 + 5         65–63  

 

Adaptarea jocului pentru orele de limba română 

 

Cine urcă mai repede scara? 

Obiective:  

- consolidarea deprinderilor de muncă independentă; 

- dezvoltarea capacităţilor intelectuale; 

- recunoaşterea scrierii corecte a cuvintelor care conţin grupurile de litere; 

- dezvoltarea spiritului de observaţie; 

- dezvoltarea spiritului de competiţie. 

Sarcina didactică: identificarea şi corectarea cuvintelor scrise greşit pe o anumită treaptă a scării. 

Jocul se desfăşoară pe echipe, antrenând toată clasa, gen ştafetă, fiecare elev trebuind să urce o 

singură treaptă a scării. Echipa care reuşeşte în cel mai scurt timp să recunoască şi să corecteze 

cuvintele scrise greşit, ajunge în vârf şi are dreptul de a lua premiul (steguleţul).  

Se poate folosi autoevaluarea, evaluarea reciprocă sau evaluarea pe echipe.  
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   feriastră   cereale    

  plouă     ciaşcă    

 soare       loăm   

aleie         femeie 

 

 Alte variante:  

- scrierea corectă a cuvintelor care conţin m înainte de b şi p; 

- completarea scării cu numerale ordinale (treptele fiind lăsate libere); 

- identificarea substantivelor proprii/comune; 

- identificarea verbelor care exprimă starea; etc. 

 

Bibliografie: 

1. Nicola, I., Farcaş, D., 1991, „Teoria educaţiei şi noţiuni de cercetare pedagogică”, 

E.D.P., Bucureşti, p. 129 

2. Şchiopu, Ursula, 1970, „ Probleme psihologice ale jocurilor şi distracţiilor”, E. D. P., 

Bucureşti , p. 21 

3. Wallon, Henry, 1964, „De la act la gândire”, Ed, Ştiinţifică, Bucureşti, p. 94 

 

Rolul limbajului în formarea deprinderilor de comunicare 

 

Prof. Fertu Mirela,  

Școala Gimnazială ”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci 

 

La nivelul învățământului preuniversitar, limba şi literatura română ocupă un loc 

privilegiat datorită importanţei conţinutului său, atât în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor 

generale ale învăţământului, cât şi în privinţa formării personalităţii copilului. Limba reprezintă 

principalul mijloc de comunicare între membrii unei societăţi, prin care vorbitorii comunică 
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idei, gânduri, informaţii dar şi stări sufleteşti, emoţii, atitudini. Limba devine astfel expresia 

personalităţii umane, iar predarea acesteia devine obiectivul de bază al învăţământului. 

Învățământul actual acordă o atenție sporită dezvoltării capacităților de comunicare 

pentru că de aceste capacități depinde modul de formare și fixare a noțiunilor. Pentru o mai 

ușoară adaptare la cerințele sarcinilor școlare, se desfășoară activități de comunicare ce 

urmăresc folosirea corectă a dialogului, formarea deprinderilor de exprimare corectă, logică și 

însușirea structurilor gramaticale. Atingerea finalităților urmărite în cadrul acestor activități 

este posibilă prin crearea oportunităților de comunicare în situații cât mai variate, cu scopuri 

diverse, respectarea particularităților psiho-sociale, organizarea activității didactice sub diverse 

forme (frontal, individual, pe grupe). 

  Asimilarea limbajului de către copilul  este un proces complex, care se întinde pe o 

perioadă lungă de timp. Acest proces se află în continuă dezvoltare, iar dinamizarea lui este 

influențată de implicarea factorilor interni și externi. Până la intrarea în grădiniță, dobândirea 

limbajului se face după un program și într-un ritm propriu. Limbajul copilului începe cu 

însușirea primelor sunete, silabe, cuvinte etc. Însușirea limbajului este condiționată de 

progresul funcțional al aparatului fonator care urmează un drum ereditar. Dacă procesul de 

automatizare a mișcărilor articulatorii evoluează în condiții favorabile, se poate stabili 

progresul, observând modul în care copiii reușesc să transpună un mesaj auditiv într-unul 

verbal. Este necesar ca formarea deprinderilor de exprimare corectă să se realizeze cu ajutorul 

unor exerciții structurale care impun folosirea limbajului. Latura logică a gândirii prin care se 

realizează legătura dintre diferite noțiuni oferă ajutor în acest caz, pentru că acestea nu pot 

exista separat, ci grupate în sisteme de noțiuni în structură piramidală unde cele situate pe 

treptele superioare au un grad mai mare de generalizare și abstractizare. Gândirea lucrează cu 

construcții logice complexe precum judecățile, raționamentele care se materializează în 

construcții lingvistice superioare cuvântului, așa cum sunt propozițiile, frazele. 

  Dacă un copil cunoaşte limbajul, în mod implicit acesta cunoaște şi realitatea, dându-

i-se posibilitatea reflectării asupra realității şi permițându-i-se trecerea lină de la senzații, 

percepții, reprezentări, la gândirea logică, abstractă. Dezvoltarea limbajului reprezintă o 

adevărată descoperire care pune în acțiune toate resursele intelectuale. Totodată, oferă 

instrumente de progres și are rol hotărâtor în dezvoltarea personalității. 

De asemenea, limbajul este instrumentul prin care se asimilează experienţa personală 

a copilului şi care influenţează şi este influenţat de toate procesele psihice. Obiectivul major al 

dezvoltării vorbirii este înlocuirea exprimării reproductive cu cea independentă, originală, 

creativă, precum şi dezvoltarea acestora în relaţie directă cu funcţiile limbajului: cea de 

comunicare, cea de consiliere-structurare a gândirii şi a formelor logice, funcţia cognitivă în 

raport cu activitatea de cunoaştere, funcţia expresivă - de completare şi nuanţare a semnificaţiei 

informaţionale, funcţia persuasivă - de influenţare a voinţei, funcţia de reprezentare simbolică, 

funcţia reglatorie, funcţia dialectică şi nu în cele din urmă, funcţia ludică.  

Pe de altă parte, limbajul nu este un dar natural, ci se dobândește în timp începând cu 

învățarea primelor cuvinte și a structurilor gramaticale, formarea unor noțiuni, însușirea unor 

idei. Astfel, ajuns la vârsta preșcolarității, copilul deține intr-un mod intuitiv un mecanism de 

exprimare care îi dă posibilitatea să construiască comunicări mai mult sau mai puțin corecte 



 
 

 

 

98 

 
 

 

Nr. 17 - iunie 2017 

gramatical. Frecventarea unui mediu instituționalizat conduce la realizarea treptată a 

exprimării corecte în mod conștient, pornind de la adaptarea exprimării inițiale și valorificarea 

experienței de viață a copiilor și continuând cu folosirea modelului limbii literare. 

Instituționalizarea copiilor încă de la vârste fragede este avantajoasă pentru că prin programele 

educaționale derulate se oferă șanse egale de succes școlar pentru toți copiii, indiferent de 

mediile socio-culturale din care provin.  

La început a fost cuvântul. De aceea, adevărata faţetă a umanităţii se bazează pe omul 

dialogat, omul care se află în relaţie cu altul şi cu alţii, relaţie care întemeiază nu numai o 

existenţă colectivă, ci şi realizarea individului ca atare. Fiind considerată starea de graţie a 

existenţei umane, comunicarea îţi oferă plăcerea de a relaţiona.  

Procesul de învăţământ reprezintă un act de comunicare. Aceasta pentru că nu se poate 

concepe desfăşurarea eficientă a unei activităţi în afara comunicării umane, care reprezintă una 

din formele fundamentale ale interacţiunii omului cu cei din jur. Comunicarea umană se 

realizează prin intermediul unui sistem de simboluri şi semnificaţii sociale generalizate şi 

urmăreşte stabilizarea sau modificarea comportamentală la nivel individual sau de grup. 

Prin comunicare înţelegem transmiterea unui conţinut (mesaj) de la emiţător la receptor 

prin intermediul unui canal sau căi de comunicare. Rezultă că orice act de comunicare implică 

în mod necesar un emiţător, cel care deţine informaţia şi transmite mesajul, un receptor, cel 

care primeşte informaţia, mesajul şi un canal de transmitere a mesajului. Se realizează 

totdeauna într-un context (spaţiu, timp, ambianţă, starea psihică a celor ce participă la 

comunicare) care influenţează desfăşurarea şi calitatea comunicării. 

Comunicarea didactică este o formă specifică a comunicării umane. Având în vedere 

faptul că, de multe ori, sintagma comunicare didactică se utilizează alături de comunicare 

educaţională, fără distincţiile necesare, se impune o delimitare a acestora. Comunicarea 

pedagogică sau didactică reprezintă un transfer complex al informaţiilor între două entităţi 

(indivizi sau grupuri ce îşi asumă simultan sau succesiv rolurile de emiţători şi receptori), 

semnificând conţinuturi dezirabile în contextul procesului instructiv-educativ. O comunicare, 

pentru a fi didactică, trebuie să îndeplinească simultan o serie de condiţii: 

 comunicarea trebuie să fie un act intenţionat, iar intenţia să vizeze schimbări în 

cunoaşterea, afectivitatea, comportamentul sau acţiunea celui ce receptează 

comunicarea; 

 comunicarea trebuie să se desfăşoare într-un cadru organizat şi să se deruleze după 

anumite principii de eficienţă; 

 în general, dar nu exclusiv, o astfel de comunicare se desfăşoară în instituţii 

specializate, preocupate şi de buna organizare a comunicării în cadrul lor; 

 presupune o implicare activă a educatului în actul comunicării; 

 eficienţa comunicării trebuie să fie supusă evaluării în raport cu un ideal stabilit de 

modul de organizare. 

          Prin pregătirea laborioasă a unui scenariu didactic, prin folosirea strategiilor active ce 

împletesc activitatea frontală cu cea diferențiată şi prin utilizarea cu tact a instrumentelor de 
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evaluare, se pun în valoare atuurile pentru combaterea şi înlăturarea barierelor din comunicare. 

O dată eliminate barierele comunicaționale, copiii devin persoane active, deschise, capabile să 

stabilească corelații, să sesizeze legături între obiecte, fenomene situații de învățare și mai 

târziu între subiecte de viață diferite. Realizarea sarcinilor didactice de familiarizare a elevilor 

cu aspecte din viața socială contribuie la formarea deprinderilor de adaptare la cerințele 

societății în care se vor integra ulterior ca persoane adulte. 

 

De ce Educaţie Ecologică? 

 

Profesor Liliana Dumitraşcu, 

Şcoala gimnazială „Tudor Vladimirescu” Călăraşi 

 

 

Obiectivele educaţiei de mediu în toată lumea sunt asemănătoare: să menţinem şi să 

îmbunătăţim calitatea mediului, să prevenim problemele mediului pe viitor.  

 Pe de o parte, educaţia de mediu înseamnă informarea şi sporirea cunoştinţelor elevilor 

despre mediul înconjurător. Elevii află despre încălzirea globală, deşeuri solide şi alte 

probleme ale mediului, despre ecologie şi cum „funcţionează” pământul, despre urmările 

degradării mediului şi învaţă care este rolul lor în crearea şi prevenirea problemelor mediului.  

 Pe de altă parte, educaţia de mediu sporeşte conştientizarea problemelor şi înţelegerea 

valorilor personale prin „descoperirea” atitudinii şi înţelegerii, ajutându-i pe elevi să îşi 

evalueze şi să îşi clarifice sentimentele în ceea ce priveşte mediul şi cum contribuie la 

problemele acestuia. Ajută fiecare persoană să înţeleagă faptul că oamenii au valori diferite, 

iar conflictele dintre acestea trebuie abordate pentru a preveni şi rezolva, în final, problemele 

de mediu. 

 Educaţia de mediu este şi practică, în sensul învăţării unor lucruri cum ar fi plantarea 

unui copac până la reducerea consumului sau cum să trăim producând un impact negativ cât 

mai mic asupra mediului.  

 În mod specific, educaţia de mediu accentuează aceste cinci obiective, în viziunea lui 

J. Wersebe, voluntar Corpul Păcii, România 2003-2005: 

o Conştientizarea: ajută elevii să capete o înţelegere şi o sensibilitate faţă de întreg mediul 

şi problemele lui; le dezvoltă abilitatea de a pricepe şi de a deosebi stimulentele, de a 

procesa, rafina şi extinde aceste percepţii, contribuie la folosirea acestor abilităţi noi în 

mai multe contexte. 

o Cunoaşterea: ajută elevii să capete o înţelegere de bază privind funcţionarea mediului, 

interacţiunea oamenilor cu mediul şi despre cum apar şi cum pot fi rezolvate 

problemele legate de mediu. 
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o Atitudinea: ajută elevii să capete un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu, 

motivaţia şi devotamentul de a participa la menţinerea calităţii mediului. 

o Deprinderile: ajută elevii să capete abilităţile necesare identificării şi investigării 

problemelor de mediu şi să contribuie la rezolvarea problemelor acestuia. 

o Participarea: ajută elevii să capete experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor 

dobândite, în vederea unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la 

rezolvarea problemelor mediului. 

 Este bine să fim sensibili la realităţile problemelor de mediu cu care se confruntă 

comunitatea. Mulţi dintre elevi şi familiile lor pot fi direct sau indirect responsabili pentru 

problemele de mediu pe care elevii le investighează. Unul dintre scopurile educaţiei ecologice 

este să ajuţi elevii să-şi dezvolte capacitatea de a gândi – atât critic cât şi creativ. Un elev care 

ar putea face parte într-o zi din consiliul local va fi mai eficient dacă va putea să cântărească 

bine opţiunile, să identifice alternativele, să comunice, să pună întrebări corecte, să analizeze 

sugestiile cetăţenilor şi să ia decizii. 

 Educaţia de mediu cultivă şi un sistem de valori. Deoarece copiii se maturizează, 

sistemul de valori pe care ei îl promovează influenţează opiniile şi deciziile pe care le iau 

referitor la toate aspectele vieţii lor, inclusiv asupra problemelor de mediu. Valorile aduc de 

asemenea consistenţă vieţii unei persoane, ceea ce o ajută să realizeze  un concept mai bun 

despre sine. Există o legătură strânsă între valori, convingeri, atitudini şi dezvoltarea unei etici 

a mediului înconjurător. Ca educator, poţi avea un rol important asupra elevilor tăi în ceea ce 

priveşte educaţia asupra calităţii mediului. Copiii sunt un public important pentru educaţia 

mediului deoarece sunt gestionarii şi consumatorii de mâine ai resurselor. Şi, în unele cazuri, 

copiii îşi pot influenţa părinţii sau pe alţi membrii ai comunităţii. Educatorii pot avea un impact 

deosebit, de la creşterea conştientizării şi cunoaşterii până la formarea de atitudini şi proiecte 

active în numele educaţiei mediului. Este important să recunoaştem că nu este doar o singură 

cale corectă de a face educaţie pentru mediu. 

 Experienţele în aer liber pot reduce substanţial pierderea legăturii cu natura, care se 

resimte în special în zonele urbane. 

 Aducerea elevilor în comunitate pentru a privi mediul natural şi cel construit poate face 

programele de educaţie mai relevante pentru vieţile lor.  
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 În concluzie, de ce se pune accent pe educaţie de mediu? Pentru că, în prezent mai mult 

de 5,3 miliarde de oameni folosesc (abuzând deseori, cu bună ştiinţă sau nu) resursele naturale 

ale pământului. În fiecare colţ al lumii, oamenii taie păduri, extrag minerale şi surse de energie, 

erodând solul de la suprafaţă, poluând aerul şi apa, deversând deşeuri primejdioase şi 

producând o ruptură a zonelor naturale într-un ritm fără precedent în istoria vieţii pe pământ. 

Deoarece cerinţele care decurg din suprapopulare şi dezvoltare cresc, devine tot mai greu 

pentru oameni să-şi satisfacă dorinţele zilnice de trai. Consecinţele degradării serioase a 

mediului: dispariţia speciilor, extinderea deşertului, contaminarea cu pesticide, creşterea 

problemelor de sănătate, foametea, sărăcia şi chiar pierderea de vieţi umane sunt previziunile 

multor experţi îngrijoraţi de faptul că, dacă acest ritm de distrugere continuă, vom fi martorii 

dispariţiei treptate chiar a sistemelor care sprijină viaţa pe pământ. 

 Educaţia ecologică este un proces care are scopul să păstreze calitatea vieţii prin 

asigurarea oamenilor cu „uneltele” de care au nevoie pentru a rezolva şi împiedica problemele 

de mediu. 

 

Învățarea integrată a noțiunilor de geografie 

                                                                                    Prof. Dulceac Dorina, 

                                                                                Școala Gimnazială Nr. 1  

                                                                                               Suceava 

 

                   Cel mai puternic argument pentru integrarea curriculumului este chiar faptul 

că viața nu este împărțită pe discipline. (J. Moffett) 

Primele lecții de geografie sunt deosebit de importante pentru formarea competențelor 

disciplinare specifice. Geografia este disciplină nouă în schema orară a clasei a IV-a și de 

modul cum sunt proiectate activitățile depinde succesul, reușita învățării.  

Și, pentru că atunci Când mergi pe-afară, natura nu te pune față în față pentru trei 

sferturi de oră numai cu flori și în următoarele trei sferturi numai cu animale (Lionel Elvin), 

am pregătit pentru capitolul Orizontul local. Localitatea mea o abordare integrată, recurgând 

la metode tradiționale, dar și moderne pentru ca lecțiile să fie atractive și interesante. În felul 

acesta am evitat rigiditatea și izolarea în curriculumul disciplinei, și am pus accent pe 

flexibilitate și pe gestionarea cu succes a timpului școlar. 

Designul didactic pe care l-am ales pentru predarea acestei discipline a fost unul 

integrat, punând în relații structurale, funcționale disciplinele școlare specifice ciclului primar. 

Integrarea curriculară face referire la procesul și rezultatul procesului prin care elevul 

interpretează materia care îi este transmisă pornind de la experiența sa de viață și de la 

cunoștințele pe care deja și le-a însușit (J. Y. Boyer). Din punct de vedere didactic, integrarea 

(fuziunea, armonizarea, încorporarea, unificarea, coeziunea) reprezintă acțiunea de a asocia 

diferite obiecte de studiu, din același domeniu sau din domenii diferite, într-una și aceeași 

planificare a învățării. 



 
 

 

 

102 

 
 

 

Nr. 17 - iunie 2017 

Consider că Geografia este disciplina cea mai potrivită pentru a ilustra importanța 

predării integrate, obiectivele principale fiind acelea de stabili relații clare de convergență între 

cunoștințele, capacitățile, competențele, atitudinile și valorile de la nivelul multor discipline; 

integrarea curriculumului sprijină elevii să identifice legăturile nu numai între ideile și 

procesele dintr-un singur domeniu, dar și între ideile și procesele din domenii diferite din 

lumea din afara școlii (McNeil). Această subliniere este sprijinită de demersurile didactice pe 

care le-am întreprins în debutul studierii noțiunilor geografice, recurgând la acea învățare prin 

aventură, de tip expediționar.  

Prin urmare, drumețiile prin localitate și în împrejurimile ei, de la nord la sud și de la 

est la vest, au îndeplinit principiile acestui tip de învățare: importanța autodescoperirii (pe 

lângă implicare emoțională, elevii și-au descoperit și testat abilități, valori, responsabilități, 

construindu-și încrederea în forțele proprii), valorificarea ideilor creative (prin interpretarea 

celor observate), responsabilitatea pentru învățare (fiecare e subiectul propriei învățări), 

empatia și grija (asigurându-se un confort și un climat de siguranță fizică și emoțională), 

succesul și eșecul (valorificarea situațiilor de eșec, transformându-le în oportunități pentru 

învățare),  colaborarea și competiția (abordarea integrată face ca fiecare să fie în competiție 

cu propriile limite), diversitatea și incluziunea (grupul de învățare presupune comunicare și 

cooperare între personalități diverse), natura (desfășurarea a cât mai multe ore de geografie în 

afara clasei, cultivând atitudini de protejare și conservare a mediului natural). 

Pentru a ilustra modul în care am abordat lecția Orizontul local. Localitatea mea, 

continui cu un proiect didactic integrat la nivelul a mai multe discipline, activitatea propusă 

derulându-se cu succes, menținând atenția elevilor, întărind noțiunile învățate învățate. 

PROIECT DIDACTIC 

Clasa: a IV-a  

Aria curriculară: Om și societate 

Disciplina:Geografie                                                                                                                                                                                                       

Unitatea de învǎţare: Elemente de geografie a orizontului local şi apropiat 

Subiectul: CARACTERISTICI GEOGRAFICE ALE ORIZONTULUI LOCAL 

Tipul de lecţie: de fixare şi sistematizare a cunoștințelor 

Scopul: Perceperea şi reprezentarea orizontului geografic local  

Obiective operaţionale:  

O1: sǎ localizeze pe planul clasei poziția unui coleg; 

O2: sǎ identifice obiectele din clasă, reprezentate convențional, în funcție de punctele 

cardinale; 

O3: să deseneze obiecte în poziții specificate; 

O4: să rezolve situațiile geografice date, în funcție de cunoștințele despre orientarea în natură; 

O5: să enumere componentele unei hărți și să le identifice pe hărțile primite; 

O6: să descrie în enunţuri simple caracteristicile geografice ale localității natale;  
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O7: să utilizeze un limbaj adecvat şi o terminologie specifică orei de geografie. 

Strategia didacticǎ: activ-participativă. Se va realiza pe baza urmǎtoarelor componente: 

a) resurse procedurale: explicația, conversaţia, lucrul cu harta, observarea dirijată, exerciţiul, 

problematizarea, ciorchinele. 

b) resurse materiale: hărți ale județului Suceava, fişe de lucru, fotografii, video-proiector. 

c) forme de organizare a activitǎţii cu elevii: 

 lucrul în perechi;  

 activitate individualǎ;  

 activitate în echipă;  

 activitate frontalǎ. 

    DESFĂȘURAREA LECȚIEI: 

1. Moment organizatoric 

2. Captarea atenției printr-o prezentare power -point tematică, Toamna pe glob, cu 

indicația de a sesiza caracteristici geografice din diverse zone. 

3. Anunțarea temei și a obiectivelor: reactualizarea, consolidarea și sistematizarea 

informațiilor primite la prima unitate de învățare, precum și cele obținute în urma ob-

servării  caracteristicilor orizontului local (a spaţiului geografic al localităţii). 

4. Reactualizarea cunoștințelor 

Elevii sunt organizați pe grupe, în funcție de zona unde locuiesc: cei care locuiesc în 

partea estică a satului, în Regi, cei care locuiesc în partea nordică a satului, pe Paragină, cei 

care locuiesc în partea sudică a satului, pe Vale, cei care locuiesc în partea vestică a satului, în 

Deal.  Fiecare elev are câte o fișă de lucru, cu itemi diverși, ce le permite lucrul în perechi, 

individual, frontal sau în echipă. 

- Plasarea unui simbol acolo unde își are locul colegul, încurajând atitudinile de 

apreciere intercolegială; 

- Identificarea poziției unor obiecte din clasă și observarea absenței unora; 

- Desenarea unor obiecte, conform indicațiilor de poziționare primite; 

- Realizarea orală a unui text cu conținut geografic utilizând denumirile obiectelor 

desenate; 

- Rezolvarea unor situații-problemă, soluționându-le pe baza cunoștințelor legate de 

poziționare; 

- Evidențierea importanței unei hărți și notarea componentelor acesteia; 

 - Identificarea tipurilor de hărți și componentele acestora, folosind hărțile primite de 

către fiecare grupă; 
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- Realizarea unui ciorchine despre localitatea natală, pe baza cunoștințelor oferite de 

lecții, precum și a celor observate în drumețiile prin localitate și împrejurimile acesteia. 

- Localizarea comunei pe harta județului și precizarea vecinilor acesteia; 

- Identificarea formei de relief specifice zonei și influența acesteia asupra tuturor 

celorlalte caracteristici geografice; 

- Corelarea cunoștințelor teoretice despre ocupații cu realitatea localității; 

- Realizarea unui ciorchine pe tablă și pe fișă cu toate informațiile despre carac-

teristicile localității. 

5. Obținerea performanței: Fiecare grupă va avea de realizat câte un poster de 

promovare a zonei unde locuiesc, utilizând fotografii făcute în acea parte a satului. Va fi 

desemnat câte un raportor care să susțină și să motiveze modalitatea în care au ales să lucreze. 

Elevii vor aprecia unul dintre momentele derulate la această lecție. 

6.  Evaluare - Pe parcursul lecției, se va evalua capacitatea: de a identifica caracteristici 

transmise printr-un material ppt; de a înțelege un mesaj oral; de a identifica poziția persoanelor 

și a obiectelor din spațiul școlar; de a  poziționa obiecte, corespunzător unor cerințe date; de a 

organiza cuvinte date într-un text geografic; de a soluționa o situație-problemă; de a identifica 

elementele unei hărți; de a organiza într-un ciorchine informații despre localitatea natală; de a 

face corelații între noțiuni; de a sintetiza cunoștințe; de apreciere/autoapreciere. 

7.  Tema pentru acasă: Realizarea unei compuneri despre localitatea natală. 

Am pus accent pe cultivarea sentimentului de apartenență la spațiul natal și fiecare 

copil s-a simțit important și mai atent la mediul apropiat. Drumețiile în fiecare din aceste zone 

le-au întărit convingerile că își duc existența în locuri frumoase, cu anumite caracteristici 

geografice, între care au putut face legături logice, pe baza noțiunilor teoretice însușite.  

Indiferent de obiectivele propuse pentru o lecție de geografie, importantă e modalitatea 

prin care încercăm să le atingem. Cea mai bună metodă de cunoaștere a caracteristicilor unui 

spațiu este perceperea directă a realității. Prin urmare, excursia, drumeția sunt două modalități 

de facilitare a înțelegerii școlarului mic a modului în care funcționează natura din orizontul lor 

apropiat. 

Observarea elementelor din jurul fiecăruia dintre noi se realizează mereu; important 

este să putem face conexiuni între fenomenele, lucrurile, ființele observate. Cu atât mai mult e 

necesară dirijarea școlarilor mici în realizarea de legături între cele observate; mai ales în 

mediul rural, școlarii de vârstă mică remarcă aspecte ale mediului geografic în care trăiesc, 

însă prea puțini sunt cei care pot asocia elementele observate. 

Iată cum o lecție de geografie desfășurată în natură, poate deveni punct de plecare 

pentru pasiuni și în cultivarea spiritului de observație, deosebit de important în dezvoltarea 

personală a fiecărei persoane. 
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ELEMENTE GEOGRAFICE ALE ORIZONTULUI APROPIAT ȘI LOCAL 

Fișă de lucru 

  

 Privește planul clasei tale! Unde e locul colegului tău? 

 Completează folosind denumirile punctelor cardinale! 

Ferestrele clasei  sunt situate spre ....... . Ușa e pe peretele dinspre ...... . Tablele sunt 

pe peretele dinspre ...... .  Cuierul se află în partea de ...... a clasei. 

 Desenați elementele conform indicațiilor primite: 

- În centru se află o frunză. 

- La nord de frunză se află o floare. 

- La sud de frunză se află un măr. 

- La răsărit e o minge. 

- La La apus e scris numele unei persoane dragi. 

       Componentele unei hărți  

 Sunteți într-una din situațiile următoare.  Cum vă orientați?                                                                                                

N – Ziua, în sat, cer înnourat.                                                                             

S -  Noapte, în pădure, cer înnourat. 

E – Ziua, în pădure, cer senin. 

V – Noapte, câmp deschis, cer senin. 

  

                    BIBLIOGRAFIE: 
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Instruirea asistată de calculator – strategie de predare- învăţare în 

grădiniţă 

 

Prof. Înv. Preșcolar Dumitru Madalina Laura, 

Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” Tg-Jiu 

 

 

În grădiniţa noastră („Lumea copiilor”, Tg-Jiu) dezvoltarea tehnologiei informaţiei a 

avut un ecou pozitiv  manifestat prin preocuparea educatoarelor pentru pregătirea profesională 

în domeniul utilizării calculatorului şi pentru dotarea cu calculatoare. 

În demersul de pregătire au pornit de la faptul că alături de mijloacele didactice clasice, 

calculatorul este un instrument didactic ce poate fi folosit în scopul eficientizării tuturor 

activităţilor din grădiniţă. 

Impulsionată şi de interesul major al copiilor pentru acest mijloc didactic datorită 

noutăţii dar şi posibilităţilor multiple de utilizare am căutat modalităţi care să menţină interesul 

pentru acest tip de activitate şi să stimuleze dezvoltarea individuală a copiilor. Astfel, 

calculatorul şi soft-ul educaţional adecvat a devenit în acţiunile noastre un mod nou de 

organizare a demersului didactic de predare-învăţare. 

Ştiu că jocul este principala formă de organizare a procesului educativ din învăţământul 

preprimar iar utilizarea calculatorului nu este pentru copii decât un alt mod de a învăţa jucân-

du-se. 

Calculatorul face parte din spaţiul socio-cultural al copilului alături de televizor, cărţi, 

reviste, ziare, afişe, firme luminoase; toate acestea „bombardează” spaţiul vizual al copilului, 

îi influenţează limbajul şi comunicarea non-verbală, îl pun în situaţia de a găsi rapid soluţii, de 

a se orienta şi adapta la o lume în care informaţia circulă rapid iar schimbarea este accelerată. 

De aceea, mi-am propus să fiu organizatorul experienţelor cognitive şi de exprimare care îl 

introduc pe copil în lumea oferită de programele de calculator, ţinând seama şi de mediul 

educaţional din care provin copiii (unii beneficiind de calculator în familie, alţii nu) şi 

încercând prin aceste activităţi să ofer dreptul copiilor la şanse egale de educaţie indiferent de 

mediu din care ei provin. 

Fără să uităm că unul dintre obiectivele importante ale activităţii din grădiniţă este 

pregătirea pentru şcoală cu multitudinea de aspecte pe care le îmbracă: motivaţional, afectiv, 

intelectual, acţional, fizic, ea este completată alături de celelalte forme de organizare şi prin 

activităţi comune, complementare, individuale în care utilizăm calculatorul ca mijloc de 

învăţământ integrat în cadrul acestor activităţi. 

Folosit cu îndemânare şi fără exces, calculatorul a devenit un mijloc prin care s-a 

îmbunătăţit simţitor eficienţa unor activităţi folosite în vederea pregătirii preşcolarilor pentru 

şcoală. Principalele aspecte ce vizează trecerea spre învăţarea şcolară sunt legate de realizarea 

obiectivelor privind educarea limbajului şi a comunicării orale (cu aspectele fonetic, lexical şi 

gramatical) precum şi educarea comunicării scrise prin pregătirea pentru scris-citit alături de 
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cunoştinţele matematice şi cele de cunoaştere a mediului am considerat că mai ales în cadrul 

acestor activităţi este necesară integrarea calculatorului. Am utilizat calculatorul în toate 

etapele activităţii zilnice: activităţi comune, jocuri şi activităţi alese, activităţi complementare, 

dimineaţa sau după-masă. 

Preşcolarii sunt preocupaţi şi atraşi mai ales de facilităţile grafice şi sonore ale 

calculatorului dar treptat ei conştientizează faptul că îl pot utiliza ca instrument de învăţare şi 

sunt dornici să facă acest lucru în oricare moment al zilei. 

Chiar dacă pentru copilul de 3-7 ani cele mai benefice experienţe sunt cele directe cu 

obiectele şi fenomenele lumii înconjurătoare, folosind câţi mai mulţi analizatori, mai ales 

experienţele din natură, am constatat că folosind calculatorul ei îşi dezvoltă un alt stil cognitiv 

care se pare este la fel de eficient ca învăţarea prin contactul direct cu lumea înconjurătoare, 

pentru că îl îndreaptă spre independenţă. îi dezvoltă creativitatea tehnică, cultura vizuală, îl 

introduce într-un climat de autodepăşire, de competitivitate punându-l în situaţia de a învăţa 

prin efort propriu. 

În planul dezvoltării personalităţii copiilor influenţa calculatorului este benefică 

deoarece are efecte pozitive în planul stimulării intelectuale şi psiho-motorii prin varietatea şi 

multitudinea cerinţelor pe care copilul le poate rezolva în timp limitat. 

Învăţarea asistată de calculator am folosit-o în două ipostaze: 

 a) când  am  utilizat calculatorul ca mijloc demonstrativ în faţa copiilor pentru: a ilustra un 

element din natură (obiect, fenomen), a intui imaginea unor simboluri (cifre, litere, semne de 

circulaţie), a ilustra o situaţie problematică, a derula un şir de imagini, etc.    

b)când copilul este utilizatorul, el comunică direct cu acesta prin intermediul tastaturii folosint 

literele, cifrele, simbolurile şi tastele de comandă. 

Grupa mare pe care o conduc în acest an şcolar şi-a însuşit unele deprinderi de utilizare 

a calculatorului în cadrul activităţii opţionale: „Prietenul meu calculatorul”, de aceea utilizează 

relativ corect deprinderile elementare de: pornire-oprire a calculatorului, lansarea unei aplicaţii 

simple folosind icon-urile sau tastatura, ştie să lucreze cu ferestrele (închidere-deschidere, 

modificarea dimensiunilor), poate să lucreze cu programele şi aplicaţiile: Paint, Word Pad, 

Calculator, Clip Art, Word Art. Folosind aceste cunoştiinţe minimale, pasul următor pe care l-

am făcut a fost să-i pun pe copii în situaţia de a utiliza aceste acţiuni simple individual sau pe 

grupuri mici sub îndrumarea educatoarelor cu scopul realizării obiectivelor propuse. 

Folosind programul Paint fiecare copil şi-a creat un fişier în care şi-a realizat un desen 

cu elemente mai simple sau mai complexe după capacitatea de creaţie sau uneori de stăpânire 

a deprinderilor de operare cu teme: casă cu pomi, gard, steluţe, inimioare, flori, fluturi. 

Instrumentele de lucru folosite au fost: segmentele de dreaptă, formele geometrice, culorile, 

„foarfeca”, „radiera”, „găleata cu vopsea”, astfel copiii au putut utiliza mai uşor opţiunile din 

bara de meniu a calculatorului. 

Jocurile de orientare de tip labirint l-au ajutat pe copil să folosească tastele de deplasare 

stânga-dreapta, sus-jos, sa-şi dezvolte şi îmbunătăţească viteza de reacţie, coordonarea oculo-

motorie, dar şi spiritul de competiţie, motivaţia voluntară, capacitatea de acţiona individual. 

Am observat o îmbunătăţire a capacităţii de concentrare a atenţiei, creşterea stabilităţii în 
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acţiune chiar şi la unii copii care dovedesc în alte activităţi o slabă capacitate de concentrare a 

atenţiei. 

Copiii grupei mari manifestă interes pentru citit şi deci pentru litere. Tastele cu litere 

le-am folosit mai întâi pentru a-şi denumi fişierele proprii iar apoi folosind aplicaţia Clip Art 

au inserat imagini pe ecran (căţel, flori, fluturi, copii) trebuind să găsească tastele cu literele 

iniţiale şi/sau finală din cuvântul ce denumeşte obiectul prezentat reuşind să asocieze sunetele 

cu literele corespunzătoare iar apoi să-şi scrie propriul nume, să compună şi să descompună 

cuvinte (silabe, sunete), să identifice semnele de punctuaţie pe tastatură şi ecran, să recunoască 

literele mari şi mici de tipar chiar dacă ele sunt stilizate diferit, au mărimi diferite, au o 

înclinaţie mai deosebită (Bold , Italic). Au învăţat că scrierea transmite un mesaj chiar dacă nu 

respectă regulile unei scrieri normale (de la stânga la dreapta) dacă este folosită în scopuri 

publicitare (atrage atenţia) şi are culori, formatul literelor artistic, tehnic folosind aplicaţia 

Word Art. 

În cadrul activităţilor matematice folosind aplicaţiile enumerate mai sus am utilizat 

calculatorul în rezolvarea de exerciţii, compuneri şi rezolvări de probleme simple de adunare 

şi scădere cu 1-2 unităţi în limitele 1-10. 

O altă modalitate de învăţare a cifrelor şi literelor a fost de a colora un spaţiu împărţit 

în forme dispuse neuniform marcate cu un număr de cerculeţe (liniuţe, puncte), cifre sau litere. 

Copiii trebuie să respecte codul dat pentru a obţine în final un desen care se ascunde în spaţiile 

astfel marcate. Sarcina didactică este să coloreze respectând codul dat, de exemplu cu roșu 

căsuţele care au cinci cerculeţe, cu galben cele cu două cerculeţe, cu verde cele cu un cerculeţ, 

etc sau să coloreze numai spaţiile marcate cu cifrele sau literele date. Copiii sunt dornici să 

găsească toate căsuţele marcate identic şi să vadă ce imagine se ascunde în spaţiile date. Dacă 

se lucrează cu grupuri mici aflate în competiţie, fiecare copil trebuie să marcheze colorând cât 

mai repede numai spaţiile care-i revin dezvoltându-li-se astfel spiritul de competiţie, 

rapiditatea în rezolvarea sarcinilor, concentrare sporită a atenţiei spiritul de observaţie, 

capacitatea de muncă în echipă. 

Lucrul cu ferestrele, selectarea de imagini, inserarea lor în documentele deschise, deci 

rezolvarea unor algoritmi altfel simpli cer din partea copiilor deprinderi şi abilităţi de utilizare 

rapidă a calculatorului, un minim de cunoştinţe de limba engleză, dar cu toate acestea 

majoritatea copiilor se descurcă cu uşurinţă şi aceasta pentru că ei învaţă unii de la alţii mai 

uşor ca de la adult. 

Avantajele folosirii calculatorului constau în faptul că stimulează dezvoltarea 

proceselor psihice în primul rând a gândirii logice prin stabilirea de raţionamente transductive-

analogice, îi ajută să-şi însuşească algoritmi simpli şi le dezvoltă capacitatea de preluare şi 

rezolvare a sarcinii în timp foarte scurt. 

Dezvoltarea spiritului de observaţie şi a fineţii percepţiei este determinată de 

necesitatea analizării rapide a imaginii de pe monitor şi de dorinţa de a învinge greutăţile, acest 

lucru ducând mai apoi la stimularea formării motivaţiei interne a învăţării. 

Chiar dacă folosim unele aplicaţii accesibile ale programelor CorelDraw, 

CorelPhotoPaint, Microsoft Word, ACDSee în realizarea unor obiective mai abstracte, forma 

specifică de acţiune este jocul educativ. 
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Aceste jocuri îl pun pe copil în situaţia de a rezolva sarcini care altfel ar părea 

inaccesibile, dar atmosfera plăcută de lucru, caracterul ludic al acţiunii, posibilitatea îndreptării 

greşelilor, „stimulentele” primite: aplauze, imagini cadou, situarea în fruntea clasamentului, 

melodii îi crează copilului emoţii pozitive, bucuria de a fi capabil să îndeplinească singur o 

sarcină şi îl responsabilizează trecând de la învăţarea pasivă la tipul de învăţare în care îţi 

însuşeşti cunoştinţe acţionând într-o strânsă relaţie de comunicare interactivă computer-copil. 

Mişcarea imaginilor, culorile diferite,dialogul, spiritul de glumă şi de joc fac ca factorii 

stresanţi, inhibatori să dispară iar copilul să acţioneze fără constrângeri. 

Gândirea copilului este marcată de rigoarea ştiinţifică a raţionamentelor logice, de 

exprimarea clară a cerinţei, de faptul că „trebuie” să răspundă prompt şi să aplice ceea ce a 

învăţat, acestea fiind după unii autori motive de îngrădire a spiritului creator, novator în gândire 

şi chiar de uniformizare , deci de micşorare a posibilităţilor de găsire de soluţii divergente, o 

jalonare a gândirii, motiv pentru care atrag atenţia asupra pericolului folosirii exagerate a 

calculatorului încă în perioada educaţiei timpurii, aceste neajunsuri s-ar manifesta în retragerea 

individului într-un spaţiu restrâns care nu permite socializarea directă şi are efecte negative 

asupra dezvoltării moral-etice a individului retras din spaţiul real într-unul virtual. 

Jocurile pe calculator trebuie bine alese în raport cu obiectivele pe care ni le propunem 

spre realizare. Astfel am folosit jocul „POLDI-Sperietoarea de ciori”. 

Jocul începe cu „Călătoriile lui POLDI”, este de fapt o povestire însoţită de imagini 

prin care copiii sunt familiarizaţi cu eroii jocului şi sarcinile ce urmează să le îndeplinească 

ulterior. POLDI „călătoreşte” în Africa pentru a afla animalele specifice, copilul urmând să 

stabilească apoi diferenţa lor ca mărime; în China pentru a-l ajuta pe „înţeleptul urs Panda” să 

poată găsi formele geometrice ascunse în peisajul natural şi arhitectonic specific sau în pădurea 

tropicală pentru a se minuna de culorile vii ale naturii. Participantii  trebuie să urmărescă cu 

atenţie povestirea deoarece vor avea nevoie de cunoştinţele prezentate în rezolvarea sarcinilor 

jocului. 

Copiii îşi pot consolida cunoştinţele legate de mărimea obiectelor şi gruparea după 

acest criteriu – programul joc îi cere copilului să analizeze imaginea de pe ecran (imagini cu 

animale), să compare mărimea animalelor prin alăturare vizuală şi apoi să claseze pe rând 

fiecare animal în grupa corespunzătoare mărimii. Deoarece imaginile individuale se prezintă 

pe rând de aceeaşi mărime copilul trebuie să facă apel fie la imaginea de ansamblu care i se 

prezintă când greşeşte, fie la cunoştinţele dobândite anterior. Jocul se desfăşoară interactiv, 

calculatorul sfătuieşte pe cel ce se joacă să se gândească bine şi îl încurajează să încerce din 

nou dacă a greşit. Corectitudinea răspunsului este răsplătită cu strigăte de bucurie, aplauze şi 

onomatopeele animalului „mulţumit” că a fost clasificat corect în grupa cerută.  

O altă variantă a aceluiaşi joc îi cere copilului ca după ce a văzut pe ecran formele 

geometrice: pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc să le găsească „ascunse” în imaginea dată. 

Copilul este aplaudat doar dacă a găsit toate formele de acelaşi fel (triunghi: 

acoperiş,geam, cerc: flori sau capul unei statui, dreptunghi: gard sau suport de flori, pătrat: 

fereastră sau pereţi). 

Varianta a treia a jocului îi cere copilului să mişte pe ecran şi să aşeze la locul potrivit 

în imagini a căror „umbră” este dată formele geometrice din tangram şi să obţină: iepuraş, 



 
 

 

 

110 

 
 

 

Nr. 17 - iunie 2017 

omuleţ, pisică, lumânare, castel, barcă, săgeţi. Este necesar să folosească toate formele şi să nu 

iasă din contur. Recompensa este animarea imaginii obiectului sau animalului obţinut. 

Varianta a patra are ca obiectiv înţelegerea formării culorilor complementare: verde, 

portocaliu şi violet prin combinarea culorilor fundamentale: roşu, galben şi albastru. Copilul 

are ca sarcină să selecteze acele vase cu culoare din cele trei fundamentale care crede că în 

combinatie vor da una dintre cele complementare. Recompensa este un fragment muzical 

alături de imaginea unei păsări cu pene viu colorate care zboară bucuroasă. 

Varianta a cincea este cartea de colorat. Copilul îşi alege o imagine pe care o colorează 

selectând culorile preferate; i se cere să coloreze tot desenul, să armonizeze culorile, să 

diferenţieze prin culoare imaginea de fond folosind culori contrastante. 

Varianta a şasea este: „Cântă cu Poldi”, cântecul pe care îl învaţă copiii este vesel, are 

un text simplu şi este un îndemn la joc, păstrarea prieteniilor şi a sufletului inocent de copil. 

Acest joc este utilizat mai ales pentru învăţarea limbii engleze deoarece este însoţit şi de textul 

scris al replicilor prin care calculatorul comunică cu micul utilizator. Copiii grupei cu care am 

lucrat au înţeles uşor sarcinile „dictate” de calculator deoarece au un minim de cunoştinţe de 

limba engleză. Pe parcursul derulării jocului ei şi-au însişit multe expresii verbale folosite în 

joc, dar jocul poate fi folosit şi de către cei care nu cunosc limba engleză pentru că imaginile 

sunt atât de sugestive încât copiii înţeleg sarcinile chiar fără a înţelege mesajul verbal. 

În activităţile desfăşurate cu copiii în care am folosit ca metodă învăţarea asistată de 

calculator am simţit nevoia unui soft educaţional adecvat în limba română precum şi 

posibilitatea utilizării programelor şi jocurilor  în mod legal. 

Fără a pleda pentru folosirea exagerată a timpului pe care îl petrece copilul în grădiniţă 

în faţa computerului nu putem să nu remarcăm faptul că „a doua alfabetizare” trebuie să 

înceapă de la vârstele timpurii, copilul societăţii noastre trebuie să se înscrie în tendinţa 

generală spre învăţarea permanentă şi educatoarele sunt primii dascăli care pedalând pe 

legătura afectivă în relaţia educat-educator pot să atingă acele resorturi ale personalităţii 

copiilor care să-i „poarte” din lumea jocului, ca activitate specifică acestei vârste spre cea a 

jocului prin care copilul nu numai că dobândeşte cunoştinţe, dar şi „învaţă să înveţe”. 
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Cheile Turzii 

 

  

                                                    Prof. înv. primar Duca  Elena  Monica,  

                                              Școala „Ioan Opriş” Turda, Jud. Cluj 

 

Dacă din depărtare cheile îţi sugerează ceva din măreţia lor, din apropiere rămâi adânc 

impresionat de măiestrita plăsmuire a naturii. Când soarele dimineţii izbeşte pragul de piatră a 

cheilor, despică aparte cu tot farmecul calcarului nud, învăluit într-un abur trandafiriu. 

 Datorită poziţiei extrem de favorabile (în apropierea oraşelor Cluj-Napoca şi Turda), 

dar mai ales atractivităţii deosebite, sectorul de chei din lungul Văii Haşdate reprezintă 

probabil cea mai cunoscută formă de acest gen din Munţii Apuseni. 

Accesul în zona turistică a cheilor Turzii se poate face din mai multe direcţii. De la 

Turda pe şoseaua care duce spre Campeni (9 km), din care se desprinde o şosea asfaltată către 

cariera de calcar și de aici, în continuare la cabana situată la intrarea în chei. De la Cluj-Napoca 

mergând către localitatea Tureni, prin şoseaua Cluj-Napoca-Turda, se poate merge pe jos de-a 

lungul unui afluent al râului Hajdate pâna în satul Petreşti, situat în partea de vest a cheilor.  

Ca să ajungi la chei pornind din Turda, străbaţi cale de vreo 8 Km. Drumul trece pe lângă 

cariera de alabastru, ori pe lângă ogoarele sătenilor din comuna Mihai Viteazu. Nu se zăreşte 

încă nimic din vestitele chei. Te atrage, în schimb, panorama largă a văii Arieşului, care face 

aici o cotitură înainte de a se uni cu Mureşul. Ajuns încă pe culme, nu-ţi vine a crede ochilor: 

în faţă se iveşte brusc intrarea în cheile Turzii. Pare un decor aranjat cu grijă după o cortină, ce 

se ridică de-abia acum. Nu ai fi putut bănui frumuseţea locului, deprins doar cu peisajul 

oarecum montan de până aici. Dintr-o fundătură răsare o pădurice, iar prin pădurice îşi face loc 

apa Hăşdatului, pârâul care a despicat aici valul de piatră al Apusenilor, creând acest minunat 

monument al naturii. 

 Intrarea în chei este sălbatică. Stâncăria de cetate ruinată te atrage din ambele părţi. 

Bolovani cu mărimi diverse, clădiţi unii peste alţii, stânci pleşuve ca nişte colţi măcinaţi de 

vreme, ici-acolo câte o grotă, dau impresia unui peisaj din altă lume. Jos, pe fundul văii, aleargă 

sprinten pârâul. Cheile, nu mai lungi de 3 km, au pereţi albi , pe alocuri cu înălţimi de 300 m, 

goi, năruiţi, când apropiaţi de nu lasă să se vadă decât o fâşie din sineala cerului, când mai 

depărtaţi. Rar, câte un arbore învinge stânca şi-şi prinde rădăcinile în inima de calcar a 

muntelui. Plantele mărunte, de tot felul, apar şi ele prin locurile unde platoşa de piatră s-a 

acoperit cu humus.  

 Odinioară Cheile Turzii au fost locuite. Omul primitiv şi-a aşezat aici sălaşuri. Peştera 

Morarilor, Peştera Clăştur ascund nenumărate urme ale civilizaţiilor omului primitiv. Romanii 

au cunoscut şi ei aceste chei, deoarece exploatau piatră de construcţie în apropierea intrării lor. 

Peştera Căţeaua mică şi Căţeaua mare, tortificate prin zidire, au slujit populaţiei drept refugiu 

în timpul migraţiei tătarilor. 
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 În afara valorii arheologice, Cheile Turzii prezintă şi un deosebit interes ştiinţific pentru 

botanişti şi zoologi. Principalul punct de atracţie îl constituie cele 997 specii floristice, în care 

sunt incluse aproape o treime din plantele României. Dintre toate acestea două ies din comun: 

este vorba de „ ceapa ciorii din chei” şi de „ mărarul păsăresc”. Prima „ceapa ciorii din chei” 

este o specie de usturoi cu tulpină viguroasă, cu flori galbene şi frunze aşezate oblic faţă de 

tulpină. Creşte printre colţii de piatră, dar mai ales pe brâul unei stânci de mare înălţime. 

Localnicii îl caută, fiind comestibil şi înzestrat cu o aromă deosebită. 

 Pentru botanişti usturoiul sălbatic a constituit încă o enigmă, lămurită abia de curând. 

Planta nu mai este întâlnită în lume decât în Turkestan, la circa 2500 km de Cheile Turzii. 

Supravieţuirea ei aici, se datorează, probabil condiţiilor de climă şi sol identice cu acele 

existente în perioada glaciară în stepele iraniene, locul de baştină al plantei, după unele ipoteze. 

 Cea de-a doua plantă „ mărarul păsăresc” este o umbeliferă înaltă de vreo 2  m. Creşte 

numai pe stâncile ce privesc spre oraşul Turda. Mai poate fi întâlnită şi în Ungaria şi în regiunea 

colinară a bazinului Dunărea. Existenţa ei în chei se explică, de asemenea, prin identitatea 

condiţiilor pedo-climatice cu cele din vechiul bazin panonic. Alături de floră, păsările rare 

alcătuiesc un adevărat muzeu ornitologic, format din: fluturaşul-de-stâncă, păsări de pradă etc. 

Nu lipsesc nici animalele mari: lupul, căprioara şi vulpea. Caracteristic acestui colţişor de ţară 

este fluturele „ Phybalopterix” , întâlnit doar în Munţii Ural şi în împrejurimile oraşului Rijeka 

( Iugoslavia).  

Toate aceste valoroase monumente ale naturii sunt astăzi ocrotite, prin crearea 

Rezervaţie Cheile Turzii. 

     Prezint câteva imagini din Cheile Turzii. 
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Pentru a cunoaşte toate aceste frumuseţi am făcut mai multe excursii și drumeţii cu 

elevii. Excursiile și drumeţiile au multiple valenţe de informare și educare a elevilor, 

contribuind la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, mai cu seamă la ,,ancorarea” 

sa în realitatea mediului natural şi social explorat direct. Conţinutul didactic  al drumeţiilor și 

excursiilor este mai variat şi mai complex decât al lecţiilor din clasă, elevii participând într-o 

atmosferă de voioşie, optimism şi multă însufleţire la asemenea acţiuni. Nimic nu poate să 

contribuie mai mult la îmbogăţirea cunoştinţelor micului şcolar decât contactul direct cu 

realitatea. Multe observaţii, impresii, amintiri se fixează prin valorificarea lor în lecţii la 

diferite obiecte din cadrul tuturor ariilor curriculare. La Limba şi literatura română îşi 

îmbogăţesc considerabil vocabularul  prin cuvinte ce se fixează-n vorbire datorită imaginilor 

concrete (panorama, fauna, mineralogie). La geografie și istorie se refac trasee folosind hărţi, 

ilustraţii, fotografii, se realizează albume cu diferite aspecte din timpul excursiilor, se poartă 

discuţii despre formele de relief, faună şi flora specifice zonei. La compunere se poate da ca  

temă descrierea unui peisaj văzut, sau povestirea unei întâmplări. În valorificarea  cunoştintelor 

dobândite în mod concret, elevii vin cu note originale de nuanţă afectivă, prin care-şi  exprimă 

propriile impresii şi sentimente faţă de cele văzute. Excursiile şi drumeţiile contribuie la 

sudarea colectivelor de elevi. După trecerea anilor, elevii îşi amintesc cu plăcere de 

întâmplările, din timpul drumeţiilor. 
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Modalităţi  eficiente  ale  învăţării  prin cooperare 

 

 Educ. Filip Nela, 

GPP Rostogol - Călărași 

                                                                                              

      ,,Lăsaţi copiii să vadă să audă, să descopere, să cadă, să se ridice şi să se înşele. Nu 

folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile.”                                                                                                                       

                                                                                                   (Pestalozzi)                                           

        

Învăţarea activă are la bază implicarea copilului în procesul de învăţământ, 

transformându-l într-un coparticipant la propria instruire şi educare. Prin accentuarea 

caracterului formativ-educativ al tuturor strategiilor, se contribuie la dezvoltarea potenţialului 



 
 

 

 

115 

 
 

 

Nr. 17 - iunie 2017 

individual, a capacităţii de a opera cu informaţiile asimilate, de a le aplica în practică, la 

dezvoltarea capacităţii de a investiga şi de a căuta soluţii situaţiilor problemă. 

       Propunându-ne noua abordare educaţională, am ales metoda proiectelor la vârstele 

timpurii care se distinge ca o metodă nouă, creativă, care stimulează şi dezvoltă, pe multiple 

planuri, personalitatea în curs de formare a copilului. Această metodă presupune angrenarea 

mai multor resurse umane (copii, părinţi, bunici, educatoare, specialişti) al căror efort conjugat 

duce la realizarea în fapt a proiectului, Am adus din timp la cunoştinţa factorilor implicaţi tema 

proiectului prin „scrisori de intenţie”, am strâns materialele necesare, am făcut plimbări, 

drumeţii şi vizite pentru realizarea obiectivelor propuse, descoperiri la faţa locului, iar 

finalitatea proiectului am materializat-o în fotografii, albume, expoziţii, dramatizări, 

spectacole, cu participarea şi implicarea directă a tuturor resurselor umane menţionate. Ca 

metodă pregătitoare pentru şcoală, proiectul tematic poate face trecerea progresivă spre 

activitatea din ciclul primar, atât din punct de vedere intelectual cât şi din punct de vedere 

social, conducând la rezolvarea individuală sau în grupuri a diferitelor tematici. 

  Didactica modernă a adus în faţa dascălilor o multitudine de metode interactive ceea 

ce ne-a determinat, ţinând cont de particularităţile vârstei, să introducem treptat unele dintre 

acestea şi am avut plăcuta surpriză să constatăm că şi copiii sunt interesaţi de schimbările ce 

intervin în activitatea lor, făcându-i mai dinamici, mai receptivi şi mult mai activi. 

       În scopul familiarizării copiilor cu metoda de predare-învăţare reciprocă am aplicat-o 

iniţial în cadrul activităţilor la liberă alegere, la sectorul Bibliotecă, cu tema „Jocurile copiilor 

în grădiniţă” şi ulterior, în cadrul activităţii pe domenii experienţiale (DOS) cu tema 

„Maricica”- povestirea educatoarei. 

            Metoda Bula dublă am experimentat-o la grupa mijlocie, pe care o conduc, în cadrul 

activităţilor pe domenii experienţiale (DLC) cu tema „Puf-Alb şi Puf-Gri”- povestire şi (DŞ) 

cu tema „Ce ştii despre mine?”- joc didactic, în vederea stabilirii asemănărilor şi deosebirilor 

dintre două elemente-cheie (iepuraşii-eroii principali din poveste, fructe de toamnă - 

mărul/para). 

       O altă metodă de predare-învăţare, Schimbă perechea, am folosit-o cu uşurinţă în 

cadrul activităţilor de observare (DŞ) cu tema „Strugurele” dar şi în activităţile practice (DOS) 

şi plastice (DEC) care au avut drept teme „Pisica”- colaj, respectiv „Morcovul”- pictură. 

Utilizarea acestei metode a activizat întreg colectivul incitându-i pe copii la comunicare 

şi cooperare. 

             În cadrul activităţilor de fixare, consolidare şi evaluare a cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor am utilizat cu succes metodele Explozia stelară şi Harta conceptuală. Prima 

dintre acestea am experimentat-o în cadrul activităţilor pe domenii experienţiale (DŞ) cu tema 

„Jocurile copiilor iarna”- lectură după imagini şi (DLC) cu tema „Ursul păcălit de vulpe”- 

povestirea educatoarei. Prin formularea de întrebări, pe baza unui suport intuitiv, grupurile de 

copii cooperează, îşi exercită gândirea, creativitatea, spiritul de observaţie, memoria. 

      În fapt, toate aceste metode le-am introdus ca pe nişte jocuri cu sarcini şi reguli care 

să fie antrenante şi atractive. Prin intermediul lor copilul intră în necunoscut, într-o aventură a 

descoperirii de noi cunoştinţe şi deprinderi, el fiind participant activ. 
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       O altă strategie modernă, propusă de noul curriculum , o reprezintă  abordarea, în 

manieră integrată, a conţinuturilor. Pentru a fi posibilă, educatoarea trebuie să stabilească cu 

claritate obiectivele şi conţinuturile activităţilor zilnice şi un scenariu care să motiveze şi să 

canalizeze atenţia copiilor spre ceea ce vor investiga. 

       În cadrul activităţilor integrate abordarea realităţii se face printr-un demers global, 

graniţele dintre categoriile şi tipurile de activităţi dispar, se contopesc într-un scenariu unitar, 

în care tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor ştiinţe, conţinuturile având un subiect 

comun care urmează a fi elucidat în urma parcurgerii acestora şi atingerii obiectivelor 

comportamentale avute în vedere. Aceste activităţi pot fi desfăşurate integrat după un scenariu 

elaborat de educatoare care începe cu Întâlnirea de dimineaţă, iniţiată în fiecare zi şi care se 

poate realiza sub forma unei povestiri, a întâlnirii cu un personaj, a vizitei unei persoane adulte, 

prezenţa unui animal, o întâmplare trăită sau imaginată, un eveniment social sau unul special, 

petrecut în familie. 

Am încercat, tot mai frecvent, să desfăşor astfel de activităţi cu grupa   de copii, 

integrând două domenii experienţiale. Câteva exemple dintre acestea ar putea fi: „Trenuleţul 

veseliei” (DEC-cântec/joc muzical + DŞ- joc logic), „Omul de zăpadă” (DEC - tehnici diverse 

de pictură + DOS - activitate practică), „Ciripel-vrăbioiul lacom” (DPM-săritura cu 

desprindere de pe ambele picioare + DLC - lectura educatoarei).        

Acest tip de activităţi demonstrează faptul că metoda predării integrate nu poate fi 

abordată fără referire la predarea tematică care are la bază transmiterea cunoştinţelor grupate 

pe subiecte sau unităţi tematice. Predarea tematică se concretizează printr-o planificare pe 

termen lung sau scurt care reflectă relaţiile dintre tema propusă, domeniile de cunoaştere şi 

ariile de stimulare. 

 Orarul zilnic trebuie să ilustreze echilibrul dintre perioadele active şi momentele de 

odihnă. Copiii trebuie să înveţe să crească într-o manieră integrată. Fiecare etapă de dezvoltare 

este strâns legată de celelalte. Atunci când copiii îşi satisfac interesele, ei învaţă să acumuleze 

informaţii şi să tragă propriile concluzii în legătură cu acestea. Capacitatea lor de asimilare nu 

se va separa de conţinutul materiilor, ele au loc simultan. Învăţarea se bazează astfel pe 

interrelaţionare şi integrare. 

Tehnicile amintite aici sunt doar câteva din multitudinea metodelor moderne pe care 

am încercat să le introducem în procesul educativ din grădiniţă şi care se evidenţiază ca 

strategii moderne de proiectare şi organizare a conţinuturilor învăţării inovatoare. 

       Dascălul, indiferent de nivelul de învăţământ la care lucrează, este cel care trebuie să 

găsească cele mai eficiente modalităţi prin care să stimuleze potenţialul creativ al fiecărui copil 

în parte, prin care să-l transforme pe acesta în coparticipant al propriei formări. 
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 Dumitru,Gherghina, Novac, Cornel „Didactica activităților instructiv-educative pentru 

învățământul preșcolar”, Editura Didactica Nova, Craiova, 2005. 

 

 

Activitățile integrate 

 

Prof. înv. preșc. Gros Ramona, 

Școala Gimnazială "Friedrich Schiller"-     

Structură Grădinița P.P. ”Rază de soare” Tîrgu-Mureș 

 

Până nu demult conţinuturile programei preşcolare erau organizate monodisciplinar 

(domeniile de activitate fiind predate separat, relativ independent unul de celălalt), astăzi au 

intervenit schimbări profunde în abordarea lor.  

Printre principalele tendinţe de organizare a conţinuturilor se înscriu următoarele :  

- multidisciplinaritatea  

- pluridisciplinariatea  

- interdisciplinaritatea  

- transdisciplinaritatea  

- abordarea integrată a disciplinelor  

Abordarea integrată a disciplinelor presupune organizarea integrată nu numai a 

acestora, ci şi a întregii experienţe de predare-învăţare. Modalităţile concrete de integrare a 

disciplinelor ar putea fi (C. Creţu): „ integrarea în jurul unui pol ştiinţific, practic, personal sau 

social; integrarea în jurul unor activităţi fundamentale (creaţie, construcţie, cercetare), 

integrarea printr-un ansamblu flexibil de lecţii, fiecare din ele fiind concepută printr-o schemă 

integrativă de tipul: noţiunile esenţiale ale domeniului, metodele de cercetare specifice, 

fenomene implicate, variante de optimizare sau de soluţionare. ” 

Integrarea conţinuturilor are două dimensiuni: orizontală şi verticală. 

Integrarea orizontală reuneşte într-un ansamblu coerent două sau mai multe obiecte de 

studiu aparţinând unor domenii curriculare diferite.  

De ex: integrarea Cunoaşterii mediului, a Educaţiei pentru societate, a Educării 

limbajului, Educaţiei fizice, în studierea unei teme ca „ Sănătatea – o comoară de preţ”,  

Integrarea verticală reuneşte într-un ansamblu coerent două sau mai multe obiecte de 

studiu, aparţinând aceluiaşi domeniu (DŞ, DLC, DOS, DEC; DPM).  
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Ex: integrarea Educaţiei pentru societate cu Activităţile practice în realizarea unor teme 

ca: „În lumea copiilor” (lectură după imagini, confecţionare de felicitări-activitate pe grupe) 

„Drepturile şi obligaţiile mele” (lectura educatoarei – Drepturile copilului, confecţionare 

„Cartea copilăriei”), „Fructele - vitamine pentru pitici” (Alfabetul vitaminelor – memorizare, 

colaj – Vitamine pentru mine), „Vitejia strămoşilor noştri” (Lectura educatoarei – „ Strămoşii 

noştri, dacii”, confecţionare – costum popular), etc. 

Principalele niveluri ale integrării sunt următoarele:  

- integrarea intradisciplinară  

- integrarea multidisciplinară  

- integrarea pluridisciplinară  

- integrarea interdisciplinară  

- integrarea transdisciplinară  

Integrarea intradisciplinară vizează organizarea şi predarea unor conţinuturi 

interdependente, aparţinând aceluiaşi domeniu de studiu, în vederea rezolvării unei probleme 

, studierii unei teme sau dezvoltării unor abilităţi. (G. Guerin – „ Dictionnaire actuelle de 

education”, 1993) Acest tip de integrare oferă educatoarei şi preşcolarilor parcurgerea rapidă 

a unui volum mare de cunoştinţe, însă dintr-o singură direcţie. Organizarea şi predarea 

intradisciplinară a conţinuturilor reprezintă încă axele curriculumului tradiţional.  

Integrarea multidisciplinară presupune juxtapunerea unor conţinuturi diverse, uneori 

fără relaţii aparente între ele. Conţinuturile care aparţin unei anumite discipline sunt predate 

prin mijloace specifice fiecărui domeniu, folosind argumentaţiile altor discipline.  

Integrarea pluridisciplinară presupune studierea unui conţinut dintr-o disciplină prin 

intermediul mai multor discipline deodată. Cercetarea pluridisciplinară aduce un plus de 

informaţie disciplinei în cauză, dar favorizează exclusiv disciplina respectivă.  

Integrarea interdisciplinară reprezintă o formă de cooperare între discipline diferite 

referitor la un anumit proces, fenomen, a cărui complexitate poate fi explicată, demonstrată, 

rezolvată numai prin acţiunea convergentă a mai multor puncte de vedere. Se poate realizaatât 

la nivelul macroeducaţional (cel al proiectării şi elaborării curriculumului: plan cadru, 

programe, manuale), cât şi la nivel microeducaţional (activitatea de predare – învăţare – 

evaluare). Deşi conţinuturile proiectate în această manieră corespund mai bine necesităţilor 

actuale, conducând la o mai bună înţelegere a realităţii de către preşcolari, finalitatea 

interdisciplinarităţii rămâne înscrisă în cadrul cercetării interdisciplinare.  

Integrarea transdisciplinară presupune o întrepătrundere a mai multor discipline care 

poate genera apariţia unor domenii noi de cunoaştere. Transdisciplinaritatea vizează studierea, 
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explorarea proceselor şi fenomenelor complexe, conducând la intensificarea relaţiilor dintre 

discipline şi descoperirea unor noi orizonturi ale cunoaşterii. Finalitatea sa este înţelegerea 

lumii prezente. 

Dintre tipurile de integrare, trei sunt considerate a fi esenţiale pentru înţelegerea deplină 

a conceptului de curriculum integrat, şi anume: integrarea multidisciplinară, integrarea 

interdisciplinară şi integrarea transdisciplinară. Acestea pot fi considerate ca paşii parcurşi 

de la interdisciplinaritate la transdisciplinaritate, potrivindu-se pe un continuuu evolutiv. 

Diferenţa esenţială dintre acestea este gradul perceput de separare care există între domenii (la 

integrarea transdisciplinară graniţele dintre discipline dispar). Fiecare educatoare poate opta 

pentru tipul de integrare a curricumumului pe care îl doreşte. Prin urmare, în ciuda unor 

diferenţe ce constau în gradul şi intenţia de integrare, cele trei abordări împărtăşesc multe 

asemănări (centralizarea pe standarde, nevoia de responsabilitate - cadrele didactice sunt 

interesate de modul în care pot utiliza cele mai eficiente strategii de planificare, predare, 

evaluare, etc.).  

 

Modele de integrare curriculară  

Ce înseamnă curriculum integrat?  

Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă integrarea curriculară în învăţământul preşcolar, 

pedagogii (Chiş, 2001, Glava şi Glava, 2002, Ciolan, 2008) oferă patru paradigme de integrare, 

care se realizează prin întrepătrunderea domeniilor de cunoaştere: 

 Integrarea monodisciplinară; 

 Integrarea multidisciplinară; 

 Integrarea interdisciplinară; 

 Integrarea transciplinară. 

În contextul preşcolarităţii, curriculum integrat este produsul educaţiei centrate pe 

copil, în care accentul este pus pe importanţa necesităţilor, intereselor copilului şi a stilului 

propriu de învăţare ( Teoria inteligenţelor multiple ). Potrivit S. Drake (1998), curriculumul 

integrat necesită utilizarea în manieră holistă, integratoare, a abilităţilor şi competenţelor celor 

educaţi, iar accentul educaţiei ar trebui să se pună pe capacitatea de a rezolva probleme şi de a 

le aplica în contexte reale. Prin intermediul acestui tip de curriculum, este facilitată formarea 

şi exersarea abilităţilor copiilor de a realiza conexiuni care să reprezinte lumea reală cât mai 

exact posibil.  

Copiii au nevoie de ajutor pentru a realiza legături cu comunitatea în care trăiesc, fapt 

pentru care, curriculumul include activităţi în care preşcolarii dobândesc anumite cunoştinţe, 
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abilităţi, competenţe aplicabile în viaţa reală, aceştia devenind participanţi activi în viaţa 

comunităţii.  

Tipuri de curriculum integrat (Fogarty , 1993) 
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Așadar, activitatea integrată poate fi definită ca fiind un demers coerent, global în care 

graniţele dintre discipline dispar, activitatea desfăşurându-se după un scenariu bine stabilit, în 

scopul investigării unei teme.  

Activităţile integrate se pot desfăşura atât în cadrul unui proiect, dar şi în cadrul temelor 

săptămânale.  

Prin abordarea activităţilor în formă integrată, educatoarea organizează învăţarea ca un 

regizor, un moderator, ajutându-i pe copii să înţeleagă, să accepte şi să stimuleze opinii 

personale, emoţii, sentimente, să fie parteneri în învăţare. Astfel, educatoarea dobândeşte 

diferite competenţe, cum ar fi: consilier, mediator, coordonator, coevaluator, animator, 

partener în învăţare.  

Prin aceste activităţi se va pune accentul pe dezvoltarea gândirii critice, pe latura 

calitativă a formării, pe feed-back-ul pozitiv. Integrarea se va face prin împletirea într-un 

scenariu bine închegat a conţinuturilor corespunzătoare ariilor curriculare implicate. În 

maniera activităţilor integrate întregul program al unei zile reprezintă un tot, un întreg, având 

o organizare şi structurare a conţinuturilor menită să elimine graniţa dintre domeniile de 

învăţare.  

Abordarea integrată este, aşadar, o împletire a conţinuturilor într-o formă atractivă, 

flexibilă, care conduce activitatea copilului spre investigare, documentare, cercetare şi 

aplicarea practică a celor învăţate. 

În activităţile integrate accentul va cădea pe activităţile de grup şi nu pe cele frontale, 

copiii fiind încurajaţi în permanenţă să se manifeste, să-şi exprime ideile, să interpreteze date, 
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să facă predicţii, să-şi asume roluri şi responsabilităţi, şi mai ales, „ să facă”, „ să trăiască 

împreună cu ceilalţi” şi „ să devină” parte integrantă a comunităţii.  

Activităţile integrate propuse de curriculum pentru învăţământul preşcolar sunt, în 

funcţie de durată şi elemente de conţinut, de patru tipuri:  

1. „activitate integrată care înglobează toate activităţile din programul unei zile şi care 

se desfăşoară pe parcursul întregii zile (ADP + ALA + ADE)  

2. activitate integrată care înglobează ALA + ADE din ziua respectivă  

3. activitate care înglobează ADE dintr-o zi  

4. activitate integrată în care activitatea de bază este un anumit tip de ADE din ziua 

respectivă , în care sunt înglobate elemente din mai multe DE, indiferent de programul zilei.” 

(„ Curriculum pentru învăţământul preşcolar”)  

Un aspect important ce trebuie precizat legat de proiectarea şi planificarea activităţilor 

de tip integrat este faptul că activităţile care fac parte din activitatea integrată îşi pierd statutul 

de activitate de sine stătătoare, acestea fiind părţi componente ale unui demers global. Astfel, 

pentru activitatea integrată se întocmeşte un singur proiect didactic, indiferent de conţinutul 

acesteia. 
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Să construim împreună cei 7 ani…de-acasă! 

 

Şcoala Gimnazială Cislău, 

Prof. inv. primar Aurelia Moldoveanu, 

Prof. Olteanu Loredana, 

Prof. inv. prescolar Postolache Simona, 

Ed.Dragomir Eugenia, 

Prof. inv primar Sorescu Adriana  

 

 

„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac 
parte din ea, dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu) 

 

Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. 

Părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se 

cu problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. 

În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe 

o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc o restructurare a 

programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere al 

conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste 

activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). 

Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea 

adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul 

educativ al grădiniţei şi cel al familiei. 

Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii 

în care copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de 

obţinere de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este 

stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a 

grădiniţei. 

Pentru ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la 

începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi 

utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita educatoarei informaţii 

despre cum decurge o zi la grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum este organizat 

spaţiul etc. În acest demers se poate implica şi educatoarea, prin afişarea programului 

săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia. 

Părinţii ar trebui să comenteze împreună cu cel mic lucrările pe care el le-a realizat la 

grădiniţă şi pe care educatoarea le afişează pe un panou la intrarea în grupă. Cu acest prilej vor 

cunoaşte ce activităţi a desfăşurat copilul şi vor ştii cum să-l susţină în ceea ce are de învăţat. 

Pe de altă parte, aceste discuţii îl vor ajuta pe copil să-şi autoevalueze munca şi să ştie care 

sunt direcţiile în care pe viitor ar trebui să depună mai mult efort sau exerciţiu. 
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Exemplu: 
 

La o activitate copilul a avut de colorat fructele de toamnă. Spre surprinderea părinţilor, 

mărul de pe fişa copilului lor este colorat în albastru. Ceea ce ar trebui să facă un părinte, în 

acest caz, este să provoace copilul să vorbească despre desenul său şi să identifice cauza 

erorilor („Îmi place desenul tău, dar sunt surprinsă că mărul tău este albastru. Vrei să-mi 

vorbeşti despre el?”). Totodată, părintele trebuie să aprecieze ceea ce este pozitiv la lucrarea 

copilului său („Mă bucur că ai reuşit să termini de colorat fructele!”), dar să corecteze eroarea 

(„Vom merge să cumpărăm câteva mere să vedem ce culoare au!”) şi să fie încrezători că pe 

viitor va lucra corect („Sunt sigură că data viitoare vei colora merele în culoarea pe care o au 

cele pe care le mănânci la gustare!”). Este important ca discuţiile să fie destinse, să ia forma 

unor dialoguri deschise, deoarece critica asupra copilului nu face decât să îl determine să fie şi 

mai nesigur pe sine. 

Comunicarea dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea 

imaginii de sine. Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a 

plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe 

copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să 

bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând impresia că este alintat, sau se 

închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu este important, că nu 

interesează. 

Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi interesează, fără 

a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi la 

grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această 

temă. În astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe 

prin a povesti ei înşişi despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se 

copilului cu seriozitate, ca unui matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere 

în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a 

făcut. 

Foarte importante sunt şi activităţile complementare celor de la grădiniţă, desfăşurate 

cu copilul în contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, părinţii pot cere sfatul 

educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite vârstei 

copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile 

propuse copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi de 

interesele şi particularităţile copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele de care 

au nevoie, să-i organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să 

descopere, să se joace în diferite spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul 

rând, să ofere prin propriul lor comportament modele de urmat. 

Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot 

apărea în orice situaţie. Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în 

grădină, călătoria cu maşina, cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, 

sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei mici în activităţile de învăţare. Trebuie doar ca atenţia 

să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit copiii, pentru a putea profita de „vârsta 

de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să descopere lumea. 
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Importanţa domeniului psihomotric în grădiniţă 

    Prof. înv. preșc. Berbeci Aurelia 

 

Activităţile domeniului psihomotric au un statut aparte în cadrul sistemului de 

învăţământ, cu influenţă benefică majoră asupra dezvoltării copiilor spre o viitoare integrare 

socială. Tocmai de aceea, ea se va regăsi pe tot parcursul procesului educativ, prin aceasta 

recunoscându-se impactul pe care îl are asupra creşterii şi dezvoltării fizice armonioase a 

tinerilor, dar şi rolul determinant în înzestrarea acestora cu deprinderi, priceperi şi calităţi 

motrice. 

În procesul de creştere, copilul este pus în situaţia de a trece prin mai multe etape ce 

presupun o schimbare permanentă a întregului mecanism biologic de acee, el învaţă mereu atât 

aspecte de factură intelectuală, cât şi aspecte legate de capacităţile lui fizice. Solicitarea 

efortului intelectual este însă tot mai mare, timpul liber este alocat altor activităţi de învăţat 

extraşcolare, iar copilul este pus astfel într-o situatie ce presupune un continuu efort intelectual, 

neglijându-se, în nenumărate rânduri, dezvoltarea fizicului. Timpul de joacă este din ce in ce 

mai scurt, iar activităţile sedentare ocupă majoritatea timpului unui copil, fapt ce cauzează nu 

in puţine cazuri disfuncţionalităţi biologice la nivelul sistemului osos, muscular etc. 

Aşadar, copilul are nevoie de mişcare, iar cu ajutorul jocurilor de mişcare concepute şi 

realizate în activităţile liber alese, putem influenţa favorabil nu numai dezvoltarea fizica, ci şi 

capacităţile intelectuale, afective sau moral-volitive.  

Practic, educaţia fizica este o acţiune umană de practicare sistematică şi conştientă a 

exerciţiilor fizice în vederea realizării unor obiective bine realizate, dar în special a 

următoarelor două: perfecţionarea dezvoltării fizice şi perfecţionarea capacităţilor motrice. 

Este o disciplină ce oferă posibilitatea oricărui copil să realizeze performanţă în urma muncii 

depuse, chiar dacă nu toţi sunt dotaţi biologic sau nu au înclinaţii spre realizarea sportului de 

http://www.copii.ro/
http://www.scribd.com/
http://www.didactic.ro/
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performanţă, iar interesul copiilor pentru mişcare şi mai ales, pentru joc este foarte mare în 

perioada ciclului preşcolar. Activităţile din cadrul acestui domeniu dezvoltă o conduită 

psihomotorie, un echilibru al sistemului osos, muscular, gesturi şi aptitudini din cele mai 

variate, o imagine de sine şi autocontrol, toate existente într-o formă incipientă, fapt ce necesită 

exerciţiu şi răbdare spre a putea influenţa selectiv dezvoltarea armonioasă a întregului 

organism. 

Cadrele didactice din grădiniţe au sarcina de a forma copiilor comportamente sociale 

care să le favorizeze integrarea cu uşurinţă în viata şcolară şi în viaţa comunităţii în care 

locuiesc. 

Jocul ocupă, în cadrul activităţilor de fiecare zi ale copilului, locul preferat şi a devenit 

un fapt banal semnalarea rolului capital al jocului în dezvoltarea copilului şi de ce nu, chiar şi 

a adultului „omul nu este întreg decât atunci când se joacă “ scria Schiller.  

A ne întreba de ce se joacă copilul, înseamnă a ne întreba de ce este copil. Copilăria 

serveşte pentru joc şi pentru imitare, spune Eduard Claparede. Nu ne putem imagina copilăria 

fără râsetele şi fără jocurile sale. Să presupunem că deodată, copiii noştri ar înceta să se mai 

joace, că în şcolile noastre lecţiile s-ar desfăşura în linişte. Atunci n-am mai avea în preajmă 

aceasă lume a copiilor, care ne aduce bucurii şi griji, ci oameni stângaci şi tăcuţi, lipsiţi de 

inteligenţă şi suflet. Căci sufletul şi inteligenţa devin mari prin joc. Tocmai aceasta cuminţenie, 

această tăcere -de care părinţii greşit se bucură uneori- anunţă adesea grave probleme. Un copil 

care nu ştie să se joace, un „mic bătân”, este un adult care nu va şti să gândească. Pentru copil 

aproape orice activitate este joc.  
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”Incluziunea școlară a copiilor cu tsa și adhd” 

 

Prof. înv. preșc. Nichitov Cornelia, 

Nichitov Paula, 

Grădinița cu P.P. nr. 12, Tulcea 

 
Autismul și ADHD-ul sunt tulburările care afectează dezvoltarea unui număr tot mai 

mare de copii.  Copilului cu autism /ADHD îi este dificil să comunice, să se joace, să învețe. 

Îi este dificil dar nu imposibil. El nu este doar un copil cu nevoi educaționale speciale, sau doar 

un copil cu autism/ADHD. El este în primul rând un copil. Și ca orice copil, el are abilități 

speciale, are propriul mod de a vedea lumea și de a o înțelege și de a relaționa cu ea.  E nevoie 

însă de putțin ajutor pentru a crea legătura dintre modul său de a vedea lumea și modul nostru, 

al celorlalți. Este nevoie de puțină deschidere pentru a-i oferi copilului cu autism/ADHD un 

loc alături de ceilalți copii. 
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Tulburarea de spectru autist – TSA este o tulburare neurobiologică ce apare în dezvoltarea 

copilului înainte de vârsta de 3 ani și care afectează ritmul de dezvoltare al copilului (gândire, 

limbaj, social, autoservire, psihomotricitate).  

Persoanele afectate de TSA au dificultăți în trei mari arii: comunicarea și limbajul, 

interacțiunea socială, interese și comportamente.  Intensitatea acestor comportamente este 

diferită de la o persoană la alta, de aceea denumirea de ”Spectru”, tocmai pentru a reliefa felul 

în care fiecare persoană poate fi afectată.   

Procesul de recuperare este unul de durată și necesită efort susținut din partea unei 

întregi echipe formată din copil, părinții, medic pediatru, medic psiholog, logoped, cadru 

didactic și comunitate. 

Grădinița este primul pas spre incluziune socială al copilului cu autism. Este un mediu 

cu foarte mulți stimuli, cu mulți copii și unde greu se poate anticipa ce va face fiecare copil 

sau cum se va schimba mediul în următoarea clipă. Uneori mersul la grădiniță poate fi 

copleșitor pentru copil. Sunt multe informații de procesat într –un timp relativ scurt. Pe de altă 

parte, și cadrul didactic din grădiniță se găsește în fața unei provocări: să îl cunoască pe copil, 

să stie ce îi place acestuia, ce îl deranjează, astfel încât să poată găsi soluțiile cele mai bune 

pentru a-și îndeplini obiectivele educaționale.  

Problemele de comportament pe care copilul cu TSA le are sunt în general principalul 

aspect de care cadrele didactice sunt îngrijorate. Aceste comportamente îngreunează activitatea 

didactică și îi împiedică din învățare atât pe copilul cu TSA, cât și pe colegiii acestuia. 

 Modelele obișnuite de disciplinare nu au efect în cazul copilului cu TSA și aceasta se 

întâmplă nu pentru că este el neascultător, sau refuză să îl asculte pe cadrul didactic, ci pentru 

că tulburarea în sine vine cu dificultăți de înțelegere a limbajului verbal și de înțelegere a 

comportamentului social. 

 Comportamentul este o formă de comunicare prin care copilul se poate exprima. De 

aceea, când apare un astfel de comportament este bine să ne întrebăm:”Ce vrea să spună sau 

să îmi transmită prin acest comportament?”  

  Atunci când copilul face zgomote sau vorbește fără legătură cu sarcina, cadrul didactic 

trebuie să își păstreze calmul și să nu îl certe pe copil pentru comportamentul său. Să îi 

reamintească regulile grupei, oferindu-i modelul de comportament adecvat, să se asigure că a 

înțeles sarcina pe care o are de făcut și că aceasta este la nivelul său de dezvoltare. 

 Educatoarea poate să  amenajeze un spațiu în care copilul cu autism să se liniștească 

sau să se recreeze atunci când nu dorește sau nu poate participa la activitățile de joc. 

  La activitățile de joacă educatoarea ar trebui să-i învețe pe ceilalți copii să îl includă 

în jocul lor pe copilul cu autism și eventual să îi pună pe copiii din grupă să se joace, pe rând, 

un joc simplu în doi cu copilul cu autism.  

 La activitățile de grup educatoarea trebuie să-l așeze cât mai aproape de ea pentru a-i 

fi mai ușor acestuia să o urmărească. Cu cât distanța este mai mare, cu atât sunt mai mulți 

factori care-i pot perturba atenția. De ajutor poate fi să îl pună să repete anumite informații 
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pentru a-l menține atenția și să i se adreseze în mod individual atunci când sunt comenzi ce 

vizează întregul grup de copii.   

 Copilul cu autism are permanent nevoie de îndrumare și apreciere, de aceea se 

recomandă ca educatoarea să îl ajute să realizeze sarcinile și să-l recompenseze verbal când e 

atent și implicat . Explicațiile să fie oferite prin cuvinte puține, clare și la obiect. Dacă sarcina 

este adaptată la nivelul copilului cu autism, se evită momentele de frustrare ale copilului și 

comportamentele nedorite.  

 Copilul cu autism este foarte sensibil din punct de vedere emoțional. La fel ca orice 

copil, pentru a putea continua pe drumul educației, copilul cu autism are nevoie să creeze 

legături de atașament cu persoanele importante din viața sa. Afecțiunea pe care o simte din 

partea cadrului didactic, înțelegerea și acceptarea, sunt elemente importante pentru starea sa 

de siguranță pentru echilibrul său emoțional.  

 

  Tulburarea hiperkinetică cu\fără deficit de atenție (ADHD) este o tulburare de 

neuro-dezvoltare ce apare în dezvoltarea copilului și care îl însoțește pe tot parcursul vieții.  

Noţiunea de hiperkinezie este similară cu cea de hiperactivitate şi este caracterizată prin 

exces de activitate, lipsa de odihnă, nervozitate, alergare, vorbit în exces. 

         Semnele specifice ADHD se întâlnesc înainte de vârsta de 12 ani și pot fi 

observate în diferite medii și situații pe care copilul de trăiește. 

 

 

Manualul de  diagnoză și statistică a tulburărilor mentale (DSM V, 2013) specifică 

faptul că pot exista trei tipuri de tulburări: 

Tipul predominant neatent: - greșeli datorate neatenției, dificultate de menținere a 

atenției, nu pare să asculte când i se vorbește, ușor de distras de stimuli externi, dificultatea 

organizării unei sarcini, eșecul continuării unei acțiuni, evitarea sarcinilor care presupun 

organizare, pierde obiecte necesare realizării sarcinii, uită deseori elemente ale activităților 

zilnice.  

Tipul predominant hiperkinetic-impulsiv: neastâmparat, își părăsește locul frecvent, 

fuge, se cațără exagerat de mult, dificultăți de a se juca liniștit, emite răspunsuri la întrebări 

înainte ca acestea să fie completate, dificultăți de a-și aștepta rândul în conversație sau la joc, 

întrerupe sau deranjează.  

Tipul combinat (hiperkinetic-impulsiv și neatent) – situație în care sunt identificate 

atât aspecte caracteristice tipului predominant neatent, cât și aspect caracteristice tipului 

predominant hiperkinetic-impulsiv. 

  Copilul cu ADHD reacționează mult mai bine la activități care implică efort fizic. De 

aceea, activitățile se pot realiza sub forma unor jocuri cu mișcare. Aceste jocuri stimulează 

foarte mult creativitatea tuturor copiilor și ajută la menținerea contolului asupra hiperactivității 

copilului cu ADHD. 
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    Copilul cu ADHD este receptiv la muzică și la activități artistice. El se exprimă prin 

pictură, muzică, desen, colaj, dans, teatru. Activităţile artistice libere (pictatul cu ustensile sau 

cu mâinile, desenatul) pot acapara interesul lor pentru o perioadă îndelungată de timp – le place 

să se exprime în mod non-verbal într-un mediu fără risc.  

• Nu plasaţi pe masă toate materialele pentru construcții, colaj odată, ci pe etape – mulţimea 

de materiale îl va distrage pe copil şi îi va crea un sentiment de confuzie.  

• Ar putea fi dificil să-l convingeţi pe copil să treacă de la o activitate artistică la alta. Folosiţi 

un deşteptător, un clopoţel sau aţi putea cânta o melodie care indică sfârşitul timpului de joacă 

înainte de a cânta melodia care indică timpul de făcut curăţenie. Primul cântecel îi va oferi 

copilului câteva minute pentru a se obişnui că în curând va veni timpul de curăţenie.  

 

 UN COPIL CARE SE SIMTE IUBIT ȘI SE SIMTE ÎN SIGURANȚĂ,  ESTE UN 

COPIL CARE POATE EVOLUA. 
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