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Abordarea predării integrate în învăţământul primar 

 

Profesor învăţământ primar, Uşurelu Daniela 

Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” 

Târgu-Mureş, Mureş  

 

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

folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile” , afirma pedagogul  Pestalozzi.  

Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile de 

învăţare prin intervenţii reale, situându-i în dialog cu mediul, determinându-i să-şi exerseze 

capacitatea de a opta şi de a decide. Locul potrivit pentru realizarea acestui deziderat este 

şcoala. La şcoală, copilul intră într-un mediu stimulativ, un mediu în care literatura, muzica, 

artele plastice, natura, mişcarea, socialul sunt într-un permanent dialog între ele şi, implicit cu 

copilul. 

Astfel, fenomenului educaţional i se impun o serie de restructurări adaptative care să 

genereze un spaţiu din ce în ce mai complex şi mai elaborat, în scopul stimulării contiune a 

învăţării spontane a copilului, de dezvoltare a capacităţii de a realiza transferuri rapide şi 

eficiente între diferitele discipline, de a colecta, a sintetiza şi a utiliza sistematic şi integrat 

cunoştinţe, deprinderi şi competenţe dobândite prin studierea disciplinelor de la clasă. 

Schimbarea fundamentală constă în modul de realizare a cunoaşterii care transferă importanţa, 

accentul de la cunoaşterea de tip disciplinar la cunoaşterea de tip transdisciplinar. Treptat se 

renunţă la fragmentarea pe discipline în favoarea integrării disciplinelor. 

Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o modalitate 

inovatoare de proiectare a curriculumului, care presupune sintetizarea şi organizarea didactică 

a conţinuturilor din diferitele domenii ale cunoaşterii, astfel încât să se asigure că elevul 

achiziţionează o imagine coerentă, unitară despre lumea reală. 

„Curriculum-ul integrat presupune crearea de conexiui semnificative între teme sau 

competenţe care sunt de regulă formate separat, în interiorul disciplinelor. Aceste teme sau 

competenţe au o puternică legătură cu viaţa cotidiană a elevilor şi îşi propun, direct sau indirect, 

să contribuie la formarea unor valori şi atitudini.” 

Acest demers integrator implică o serie de probleme complexe, referitoare la abilitatea 

metodologică a cadrelor didactice pentru integrarea curriculară, stabilirea modalităţilor de 

evaluare a performanţelor individuale, mai ales în situaţia învăţării prin cooperare, acomodarea 

corectă a proiectelor şi abordării pe teme într-o schemă orară coerentă. O asemenea organizare 

a conţinuturilor şcolare, prin integrarea conţinuturilor, cu toate avantajele sale, şi-a dovedit 

însă şi propriile dificultăţi şi limite. Acestea ar fi imposibilitatea aprofundării de către elevi a 

cunoaşterii ştiinţifice specializate, dificultatea pregătirii cadrelor didactice care să predea 

discipline integrate de învăţământ, lipsa de tradiţie pedagogică a integrării, dar şi opoziţia 

latentă sau activă a educatorilor faţă de tendinţele integratoare. 
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Prin metoda predării integrate, copiii pot să participe, să se implice mai mult, efectiv şi 

afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea conţinuturilor cu ajutorul 

experienţelor diverse, al învăţării prin descoperire. Învăţarea integrată se reflectă cel mai bine 

prin predarea tematică, care sprijină dezvoltarea concomitentă a unor domenii. 

Procesul educaţional trebuie să fie unul creativ, interdisciplinar, complex, să-i 

stimuleze pe copii în vederea asimilării informaţiilor, cadrul didactic realizând un scenariu cât 

mai interesant al zilei. În vederea realizării obiectivelor propuse pentru fiecare activitate 

comună se gândeşte atent repartizarea sarcinilor activităţilor zilnice la fiecare sector de 

activitate.  

Activităţile integrate vor fi cele prezente în planificarea calendaristică, proiectate 

conform planului de învăţământ, orarului aferent nivelului de vârsta, susţinute de experienţa 

cadrului didactic. Învăţătoarea organizează şi desfăsoară activităţi integrate generate de 

subiecte stabile planificate pentru tot timpul anului.  

Aceste activităţi pot fi desfăşurate integrat după scenariu elaborat de învăţătoare ce 

începe cu întâlnirea de grup, 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 eveniment special petrecut în familie. 

Scenariul cadrului didactic îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre care 

oferă posibilitatea alegerii domeniilor de învăţare şi a materialelor. Varietatea acestora 

încurajează copiii să manifeste, să observe, să gândească, să-şi exprime ideile, să interpreteze 

date, să facă predicţii. Copiii îşi asumă responsabilităţi şi roluri în micro-grupul din care fac 

parte, participând la jocuri de rol interesante, iniţiate la sugestia celor din jur sau create chiar 

de ei. La completarea scenariului ne pot fi de un real folos vizitele, plimbările, întâlnirile cu 

specialişti etc. Tematica acestora este aleasă încât prin activităţile integrate să se înlesnească 

contactul cu lumea înconjurătoare. În atenţia echipei de cadre didactice se află în permanent, 

întreaga paletă de activităţi (la alegere,proiecte, jocuri şi activităţi extracurriculare) şi 

modalităţi de organizare a acestora. 

Sugestiile prezentate sunt orientative şi lasa loc imaginaţiei cadrului didactic, pentru a-

şi organiza propriile activităţi integrate, în functie de clasa pe care o conduce şi temele 

abordate. 

Activităţile integrate au la bază un scenariu didactic integrativ explicitat într-un proiect 

didactic unic, cu o structură flexibilă, care să evidenţieze caracterul integrat al abordărilor, 

interacţiunea dintre discipline, sprijinirea cognitivă şi metacognitivă a elevilor. 

Proiect de activităţi integrate –“iarna” 

Tema integratoare  Iarna 

Nivelul clasei : mediu 

Clasa a II-a , durata o săptămână 

Discipline implicate : Limba şi comunicare, Matematică și explorarea mediului, 

Dezvoltare personală, Arte vizuale și abilități practice, Muzică și mișcare 
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Subiecte: 

Limba şi comunicare: “Pomul de Crăciun”, I. Al. Brătescu-Voineşti 

                                             “Colinde, colinde”, Mihai Eminescu 

                                                 “Amintiri din copilărie”, Ion Creangă, -La urat 

                                              Scrierea corectă a cuvintelor sau / s-au  

             Părţile unei compuneri 

         Alcătuirea unei compuneri după un plan de idei –La colindat 

Matematică și explorarea mediului :  Împărţirea la 4. Împărţirea la 5 

                                                             Împărţirea la 6. Împărţirea la 7 

                                                             Exerciţii şi probleme 

                                                             Influenţa anotimpurilor asupra vieţuitoarelor 

Dezvoltare personală: Bunătatea şi răutatea 

Arte vizuale și abilități practice: Colindul- Steaua sus răsare,  quilling „Fulgi de nea, 

brăduţ”, realizarea unei felicitări de Crăciun 

Termeni si sintagme cheie de învăţat: sărbători, Crăciun, colind, bunătate 

creştinească 

Produse curriculare finale ale proiectului: 

-Portofoliu individual cu tema Colinde 

-expoziţie cu lucrări pictate şi colaje-felicitări ale elevilor 

Scopurile educaţionale ale proiectului: 

- asimilare de cunoştinţe 

- formare de priceperi şi deprinderi intelectuale şi motrice 

- formare de atitudini pozitive şi responsabile faţă de semeni  

Obiective operaţionale: 

La sfârşitul activităţilor didactice integrate, elevii vor fi capabili : 

Aria curriculară Limbă şi comunicare 

-să citească corect, conştient, cursiv, expresiv textele propuse spre studiu; 

-să povestească oral fragmente din textele narative studiate; 

-să extragă ideile principale din textele studiate; 

Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe  

-să efectueze operaţii de împărţire când împărţitorul este 4, 5, 6, 7; 
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-să compună probleme după expresii matematice date; 

-să descrie transformările petrecute în natură în fiecare anotimp; 

-să exemplifice transformări din viaţa vieţuitoarelor, determinate de schimbarea 

anotimpurilor; 

Aria curriculară Om şi societate 

-să identifice în situaţii diverse trăsături morale ale persoanei, bunătatea şi răutatea; 

-să dea exemple de comportamente prin care pot da dovadă de bunătate în perioada 

sărbătorilor şi nu numai; 

Aria curriculară Arte 

-să intoneze, respectând nuanţa şi tempoul adecvate colindului propus 

-să realizeze pata picturală prin nuanţare cromatică; 

-să realizeze compoziţii decorative pentru design interior, utilizând tehnica quilling; 

Domenii de dezvoltare personală vizate: 

-dezvoltarea limbajului oral şi scris: valorificarea textelor în proză şi versuri; 

-dezvolatarea socio-emoţională: valorificarea conţinuturilor literare, muzicale, civice, 

implicarea activă şi interactivă în demersuri didactice individuale, pe grupe şi frontale; 

-dezvoltare cognitivă: dobândire de cunoştinţe proprii disciplinelor implicate, formare de 

deprinderi intelectuale, dezvoltarea gândirii logico-sistemice, dezvoltarea capacităţii de a 

rezolva probleme; 

-promovarea unei atitudini deziderabile în învăţare: implicare conştientă şi activă, interes, 

curiozitate, iniţiativă, responsabilitate, consecvenţă, creativitate; 

Strategia didactică 

Tipuri de experienţe de învăţare: active şi interactive, de exersare, de descoperire, de 

analiză şi sinteză, de aplicare practică, de explorare a realităţii, de creaţie; 

Sistemul metodologic: lectura explicativă, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, 

expunerea, problematizarea, observarea, învăţarea prin descoperire, metode de dezvolatre a 

gândirii critice, jocul didactic, metoda Pălăriilor gânditoare; 

Sistemul resurselor curriculare: planul de învăţământ, programa şcolară, planificarea 

anuală, planificarea unităţilor de învăţare, manuale şcolare, auxiliare didactice 

Forme de organizare a activităţii elevilor: frontală, individuală, pe grupe, combinată 

Resurse temporale necesare: 1 săptămână 

Evaluarea :  

-evaluare iniţială: chestionar, test de cunoştinţe 
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-evaluare formativă:observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor în clasă 

şi apreciere verbală 

-evalure orală şi scrisă 

-evaluare finală: concurs , portofoliu, expoziţie 

Descrierea didactică a scenariului activităţilor integrate după modelul 

curriculumului secvenţial/în succesiune ( chiar dacă disciplinele sunt separate, ideile, 

topicile sunt predate şi operaţionalizate în conexiune unele cu altele. Situaţiile de învăţare se 

organizează pe durata unei săptămâni şi prilejuiesc elevilor realizarea de conexiuni pe 

orizontală, între disciplinele de studiu implicate) 

Ziua  Conţinuturile învăţării Disciplinele de 

învăţământ 

LUNI Pomul de Crăciun, Al. Brătescu-Voineşti 

(înţelegerea textului,harta povestirii) 

Împărţirea la 4. Împărţirea la 5 

Influenţa anotimpurilor asupra vietuitoarelor 

Steaua sus răsare,colind 

Bradul- figura tridimensională 

Comunicare în limba 

română 

 

Matematică și explorarea 

mediului 

Arte vizuale și abilități 

practice 

MARŢI  Pomul de Crăciun, Al. Brătescu-Voineşti (planul 

de idei, povestirea orală) 

Scrierea corectă a cuvintelor sau/s-au 

Exerciţii şi probleme folosind reprezentări din 

sfera temei 

Comunicare în limba 

română 

Comunicare în limba 

română 

Matematică și explorarea 

mediului 

 

MIERCURI Colinde, colinde Mihai Eminescu înţelegerea 

textului,harta poeziei) 

Împărţirea la 6. Împărţirea la 7 

Pata picturală- La urat 

Matematică și explorarea 

mediului 

Comunicare în limba 

română 

Arte vizuale și abilități 

practice 

JOI Părţile unei compuneri 

Exerciţii şi probleme folosind reprezentări din 

sfera temei, cu împărţiri 

Bunătatea şi răutatea 

Matematică și explorarea 

mediului 

Comunicare în limba 

română 
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Dezvoltare personală 

 

VINERI Amintiri din copilărie, Ion Creangă ( La colindat) 

Compunere după un plan de idei- La colindat 

Felicitare de Crăciun-fulgi, brazi (tehnica 

quilling) 

Comunicare în limba 

română 

Comunicare în limba 

română 

Arte vizuale și abilități 

practice 

 

Abordarea integratã a conţinuturilor iese din monotonia aceluiaşi algoritm de predare 

a unor lecţii, elevii sunt stimulaţi şi atraşi prin diversitatea activitãţilor de învãţare dintr-o 

singurã orã şi prin apariţia elementului-surprizã. Se imprimã lecţiei respective un caracter 

aparte, diferit de modul de predare tradiţional. 

Dacă succesul şcolar este dat de performanţa elevului în cadrul contextelor disciplinare, 

succesul în viaţa personală, profesională şi socială este dat tocmai de capacitatea de a ieşi din 

tiparul unei discipline şi de a realiza conexiuni şi transferuri rapide între discipline, pentru 

soluţionarea problemelor ivite. 

Bibliografie: 

Bocoş, M., Chiş, V., Abordarea integrată a conţinuturilor curriculare, particularizări pentru 

învăţământul primar ; Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj –Napoca, 2012, pag.87 

Bocoş, M., Teoria curriculumului. Elemente conceptuale şi metodologice,; Ed. Casa Cărţii de 

Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008, pag. 45 

Chiş ,V., Provocările pedagogiei contemporane, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-

Napoca, 2002, pag. 67 

Ciolan, L. , Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Ed. 

Polirom, Iaşi, 2008, pag. 24 

Crişan, Al. (coord.), Curriculum şcolar. Ghid metodologic, Bucureşti:M.E.I.-I.S.E., 1996, pag 

3 

Ionescu, M.,  Instrucţie şi educaţie, ediţia II-a revăzutăed. University Press,  Arad, 2007, pag. 
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Activitate extraşcolară 

Prof. înv. preşc. Laura Dorca 

 Grădiniţa cu P.P. Nr.25 Baia Mare 

 

Denumirea activităţii: ,,Ziua Recoltei” 

Tipul activităţii: Activitate gospodărească 

Unitatea: Grădiniţa cu.P.P. Nr.25 

Coordonatori: Prof. Dorca Laura 

Grup ţintă: preşcolarii grupei mijlocii ,,C” 

Data : 12.10.2016 

Durata activităţii: De la ora 15,oo pana la ora 17,oo 

Locul de desfăşurare: Sat Săsar 

Numărul de copii participanţi: 15 

Pateneri implicaţi: Păinţii copiilor 

Scop: Observarea bogăţiilor toamnei şi exersarea comportamentului gospodăresc al 

copiilor prin implicarea lor în activitatea de recoltare a strugurilor 

Obiective:  

- Participarea activă la activitate de grup; 

- Imbogăţirea cunoştintelor despre procesul tehnologic de recoltare de struguri şi 

transformarea lor în must; 

- Dezvoltarea capacităţii de cunoastere şi înţelegere a mediului înconjurator; 

- Formarea de comportamente gospodăreşti. 

Materiale: coşuleţe, şorţuri, lădiţe, echipament sportiv pentru fiecare copil. 

Pregătirea activităţii: În sala de grupă din grădiniţă educatoarea prezintă câteva 

imagini specifice anotimpului toamna şi roagă copiii să le descrie, se anunţă tema activităţii 

lor: ,,Ziua Recoltei” şi faptul că se va pleca într-o mică excursie în satul Săsar, la colegul lor 

Tudor, unde-i vom ajuta la culeges de struguri pe părinţii săi. Se prezintă copiilor regulile care 

trebuie să se îndeplinească atunci când se pleacă într-o vie şi se discută despre procesul 

tehnologic de culegere şi transformare a strugurilor. Pe baza imaginilor cu fructele toamnei 

(viţă-de-vie, struguri de diferite soiuri), educatoarea încearcă să trezească curiozitatea copiilor 

asupra acestora, asupra tot ceea ce reprezintă ei: rodul toamnei, fruct zemos, dulce, din care se 

poate face salată, dulceaţă, compot, suc, must sau vin. Iar pentru a se ajunge la toate acestea 

este nevoie ca fructele să treacă prin unele etape de transformare şi , mai întậi, trebuie să fie 

culese din vii. Astfel, ne gândim şi noi cum am putea să vedem roadele acestui anotimp 

transformând o zi obişnuită într-o zi de sărbătoare. 
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Desfăşurarea activităţii: Se prezintă activitatea gospodărească şi faptul că toţi 

împreună vor merge în satul Săsar pentru a culege struguri din via părinţilor lui Tudor, colegul 

lor. Se reamintesc unele reguli care trebuie respectate atunci cand se pleacă într-o vie şi ce 

trebuie să facem acolo. Fiecare copil primeste echipamentul necesar, iar apoi toata lumea 

porneşte cu microbusul în localitatea Săsar. Ajunşi aici, însoţiţi de câţiva părinţi, se începe 

recoltatul strugurilor. Observăm şi învăţăm cum se realizează întreg procesul corect, ce facem 

cu strugurii şi în ce sunt ei transformaţi. Bucuria lucrului bine făcut se citeşte pe chipul 

copiilor... La final, toţi sunt apreciaţi pentru hărnicia lor şi ospătaţi cu bunătăţi de către părinţi. 

Evaluarea activităţii: Întorşi la grădiniţă, fiecare preşcolar va analiza coşul cu struguri 

primit şi va spune impresii despre activitate. 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

Pledoarie pentru meseria de învăţător- creatorul  de frumos 

     Prof. înv. primar, Ioniță Ioana 

                                                                  Școala Gimnazială ,, Alexandru Davila”, Pitești, 

Argeș 

 

În condiţiile marilor transformări care au loc în societatea noastră cresc exigenţele faţă 

de activitatea şi conduita oamenilor în toate împrejurările, în societate şi în profesie. În 

educaţie, atitudinea şi conduita profesorului în sistemul educativ trebuie să se ridice la cota cea 

mai înaltă. Învăţătorul este persoana care realizează o misiune de importanţă majoră, de 

formare şi dezvoltare a personalităţii tinerei generaţii, precum şi de instruire profesională în 

cadrul instituţiilor de învăţământ în concodanţă cu necesităţile vitale socioprofesionale, morale 

şi cetăţeneşti. Prin aceste activităţi învăţătorul contribuie la realizarea celui mai important 

produs al societăţii – omul. El trebuie să fie instruit, calificat, capabil să se integreze prin 

activităţi social-utile, contribuind astfel la progresul societăţii. Cadrul didactic este principalul 

factor al educaţiei şi instruirii tinerilor. Având rolul de îndrumător, acesta contribuie la 

pregătirea omului pentru activitate şi creaţie independentă. În învăţământul contemporan 
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învăţătorul are un rol din ce în ce mai important, este fundamentul formării personalităţii 

umane. Personalitatea sa reprezintă factorul decisiv pentru reuşita elevilor, filtrul care imprimă 

direcţii şi finalităţi nuanţate întregului demers educativ.  

Învăţătorul şi calitatea predării 

Ceea ce face să crească importanţa rolului şi personalităţii învăţătorului în şcoală şi în 

societate sunt cele două tipuri fundamentale de activităţi pe care el le desfăşoară zi de zi: 

activitatea şcolară şi activitatea extraşcolară. În şcoală dascălul este conducătorul activităţii 

didactice ce se desfăşoară în vederea realizării obiectivelor prevăzute în documentele şcolare. 

El este cel care imprimă un sens şi o finalitate educativă tuturor premiselor şi condiţiilor, 

obiective şi subiective, participante şi implicate în procesul de învăţământ. Privite în sine, 

informaţiile cuprinse în programele şi manualele şcolare constituie doar premise latente din 

punct de vedere al formării personalităţii umane, ele capătă, însă, valenţe educative ca urmare 

a prelucrării şi transmiterii lor de către învăţător. Tot aşa se întâmplă şi cu mijloacele de 

învăţământ. Oricât de performante ar fi ele, numai utilizarea lor de către învăţător prin 

integrarea lor într-o situaţie de învăţare le asigură valenţele educative scontate. Sunt un ajutor 

pentru cadrul didactic dar el rămâne cel care conferă acestor mijloace un sens pedagogic prin 

modul cum le foloseşte şi prin rezultatele la care ajunge. Relaţia pedagogică rămâne, oricât s-

ar tehniciza, o relaţie umană. Învăţătorul prin personalitatea sa amplifică valenţele educative 

ale tuturor cunoştinţelor transmise. Rolul conducător al dascălului în activitatea didactică 

rămâne una din coordonatele de bază ale misiunii sale. Pentru a-şi îndeplini rolul, învăţătorul 

trebuie să fie permanent în mijlocul elevilor, să constituie pentru fiecare dintre ei o 

personalitate dinamică, entuziasmată. În viziunea lui J. H. Pestalozzi educaţia trebuie să ajute 

natura umană să se dezvolte respectând particularităţile individuale. Rolul educaţiei este de a 

stimula impulsul de afirmare, adică de a activa dezvoltarea, de a face ca ,,ochiul să vrea să 

vadă, urechea să vrea să audă, piciorul să vrea să meargă, iar mâna să apuce...La fel inima 

vrea să creadă şi să iubească, spiritul  vrea să gândească”. Învăţătorul este cel care descoperă 

metode şi procedee eficace în formarea fiecărui copil în parte. Calitatea educaţiei oferite de 

unitatea de învăţământ depinde de prestaţia peedagogică a cadrelor didactice, de atitudinea lor 

faţă de schimbare, de calitatea metodelor interactive şi procedeelor didactice practicate. În 

condiţiile actuale, educaţia de calitate rămâne în totalitate pe seama cadrelor didactice.  

Învăţăm mereu şi niciodată nu vom şti tot! Talentul de dascal ne permite să le insuflăm 

copiilor dorinţa de a şti, curajul de a spune ce gândesc, puterea de a gândi drept, de a nu judeca 

pe nimeni şi puterea de a schimba în bine lumea din jurul lor. Talentul de a fi dascăl ne ajută 

să gestionăm situaţiile critice, să îndrumăm cu dăruire copiii către excelenţă sau copiii cu nevoi 

speciale. Latura umană subiectivă şi fragilă trebuie cunoscută şi stăpânită. Munca în educaţie 

înseamnă acumulare de tensiune , presiune, concentrare, stres, înseamnă responsabilitate 

pentru o clasă întreagă de elevi dar şi pentru fiecare elev în parte, reponsabilitate în fiecare oră, 

în fiecare pauză, la fiecare activitate extraşcolară. Impactul factorului uman, cu toate 

consecinţele ce decurg din aceasta, nu este deloc neglijabil în această profesie. Suntem oameni, 

avem suflet şi facem această meserie din pasiune, din dorinţa de a lăsa moştenire urmaşilor 

dragostea de carte, corectitudinea, seriozitatea, dorinţa de a fi mai bun, de a reuşi. Învăţătorul 

este cel care contribuie la educaţia pentru o viaţă de calitate a unui individ şi a colectivităţii. 

Promovează încrederea, respectul reciproc, gândirea pozitivă, adoptă idei şi atitudini 

democratice. Probează calităţi umane, profesionale şi etice. Recunoaşte şi pune în valoare 
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aspectele pozitive şi rezultatele elevilor, îi sprijină în eforturile lor şi le insuflă încredere în 

forţele proprii. Tot el le dezvoltă elevilor capacitatea de a fi autonomi, de a deveni subiecţi ai 

propriei dezvoltări prin:  

 implicare în propria formare 

 sprijinire în folosirea unor surse şi mijloace diverse de informare 

 crearea abilităţilor de a lua decizii 

 responsabilizare şi motivare 

 dezvoltarea capacităţii de a rezolva probleme 

 încurajarea spiritului de iniţiativă şi a creativităţii 

 facilitarea colaborării şi comunicării între elevi 

În activitatea extraşcolară se şlefuieşte formarea personalităţii elevului. Acţiunile de 

acest fel scot la iveală sufletul copilului, iniţiază prietenii, descoperă pasiuni, îndrumă interese. 

Învăţătorul este cel care alege felul activităţii, locul de desfăşurare, formează echipe şi 

sugerează teme de cercetare. Prin astfel de activităţi elevii vor învăţa să aprecieze frumosul, să 

iubească şi să protejeze natura, să participe la concursuri judeţene sau naţionale, să scrie poezie 

sau proză, să recite, să fie actori, să cânte şi să danseze. Orice copil este special dacă i se crează 

condiţii să arate de ce este special! În activităţile extraşcolare îşi urmează dorinţele şi aspiraţiile 

personale datorită încrederii inspirate şi curajului insuflat de învăţător. Orice activitate 

coborâtă din minte în sufletul copilului are o frumuseţe aparte! Învaţă să fie curios, să 

descopere, să aprecieze, să aleagă, să fie creativ, să pună în valoare ceea ce are. Valenţele 

informaţionale şi corelative ale activităţilor extraşcolare sunt multiple. Ele devin eficiente dacă 

au constanţă şi atractivitate. Definitorie este dorinţa cadrului didactic de a pune în valoare 

calităţile elevilor săi în orice moment, în orice loc, cu orice ocazie. 

Vocaţia de dascăl 

În nicio altă profesie nu este mai oportună cerinţa ca interacţiunea dintre carieră şi 

vocaţie să fie cât mai aproape de perfecţiune. Toate celelalte profesii depind de activitatea 

învăţătorului, fiindcă el crează acele însuşiri în substanţa cea mai delicată şi mai nobilă – omul, 

de care acesta are nevoie. Devine un imperativ al şcolii de a angaja nu doar învăţători, ci 

învăţători de vocaţie. Nu doar munca coştiincioasă şi sistematică, mobilizarea voinţei şi 

sentimentelor, ingeniozitatea, creativitatea, calitatea gândirii, erudiţia şi pregătirea ştiinţifică 

constituie cheia succesului în activitatea pedagogului, ci vocaţia lui pentru ceea ce face. Înţeleg 

prin vocaţie convergenţa tuturor eforturilor învăţătorului spre anumite manifestări, în direcţia 

cărora simte că se realizează pe sine şi are sentimentul propriei libertăţi, propriei afirmări, iar 

forma sub care vocaţia se manifestă constituie îndeletnicirea constantă a pedagogului de 

vocaţie. Ceea ce face învăţătorul este să construiască o bază solidă pentru construcţia ce va 
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dura toată viaţa pentru fiecare individ în parte. Formarea individului presupune nu numai 

însuşirea unor cunoştinţe, ci şi învăţarea acestuia să înveţe de-a lungul vieţii, să gândească liber 

şi critic.  

Tactul pedagogic se înscrie ca o componentă esenţială şi specifică a aptitudinii 

pedagogice, o abilitate de a înţelege elevii, de a fi omenos, de a aprecia şi a nota corect, de a 

da dovadă de exigenţă şi severitate moderate, de a sprijini şi îndruma elevul, de a-i ierta 

greşelile minore, de a fi drept în acordarea recompensei şi a pedepsei, de a pedepsi fapta, nu 

persoana, de a nu-l persecuta, de a nu-i aminti mereu o greşeală. Tactul pedagogic solicită 

inteligenţă, ingeniozitate şi afectivitate în sensul de a acţiona adecvat, suplu şi creator în 

vederea reuşitei depline a actului educaţional. Elevii apreciază omenia, însuşirea de bun 

psiholog, înţelegerea problemelor personale, ignorarea micilor abateri, renunţarea la pedeapsă 

când elevul şi-a recunoscut vina, discreţia, evaluarea obiectivă, imparţialitatea, corectitudinea, 

simţul umorului etc. Aptitudinile organizatorice întregesc structura aptitudinii pedagogice. Ele 

includ capacitatea de organizare şi ordonare a materiei, abilitatea de a organiza, îndruma şi 

conduce activitatea clasei de elevi ca grup psihosocial. Munca la catedră necesită programarea 

timpului pentru fiecare lecţie, dar şi pentru fiecare semestru sau an şcolar. Trebuie organizată 

evidenţa şi controlul activităţii elevilor, precum şi corecta evaluare a rezultatelor acestei 

activităţi. O altă componentă importantă a aptitudinii pedagogice este capacitatea de a 

comunica cu clasa. Acest act comunicaţional priveşte mai întâi abilitatea învăţătorului de a 

transmite pe cale verbală sistemul de cunoştinţe şi priceperi astfel ca actul comunicării să fie 

viu, activ, dinamic, expresiv. De conţinut şi de fluenţa verbală depinde în mare măsură calitatea 

predării cunoştinţelor. Dar învăţătorul nu transmite elevilor doar informaţii. El stabileşte cu 

clasa un contact psihologic, realizează cu elevii o comunicare cognitivă şi una afectivă. Dacă 

stăpâneşte temeinic materialul de predat, pe parcursul lecţiei el urmărete îndeaproape modul 

cum sunt recepţionate informaţiile, cum reacţionează elevii, observându-le privirea, mimica şi 

gesturile. Are mereu un feed-back al activităţii instructiv- educative pentru a păstra permanent 

sub control bunul mers al acesteia. Cunoaşte psihologia elevului, structurile lui cognitive, 

metodele şi procedeele potrivite vârstei elevilor şi particularităţilor individuale. Calitatea de 

învăţător nu este înnăscută. Ea se câştigă şi se formează în liceul pedagogic, în universitate şi 

se perfecţionează în procesul instructiv-educativ. Un învăţător se perfecţionează şi se formează 

continuu. Susţine astfel ideea de a învăţa mereu, indiferent de vârstă sau de profesie. Educaţia 

permanentă permite o mai bună adaptare la cerinţele societăţii, societate aflată în continuă 

transformare.  
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 Învăţătorul nu uită niciodată că trebuie să zâmbească, să lase la uşa clasei toate 

problemele personale şi să fie mentor şi prieten pentru elevii săi. Dacă zâmbeşte, zâmbetul se 

va întoarce aproape mereu. Zâmbetul şi râsul întăresc sistemul imunitar, apără de boli, inspiră 

idei, atrag prietenii şi înfrumuseţează viaţa. Am învăţat în ani de activitate la catedră generaţii 

după generaţii că unde e mintea, acolo e şi comoara. Ceea ce facem pentru noi înşine moare 

odată cu noi. Ceea ce facem pentru alţii şi pentru lumea întreagă rămâne şi este nemuritor! 

Rămâneţi implicati! Modelaţi personalităţi şi suflete, îndrumaţi copiii pe drumul cel bun al 

vieţii şi veţi rămâne nemuritori! A trăi în lume fără a deveni conştient de sensul ei este ca şi 

când rătăceşti într-o bibliotecă fără a atinge nicio carte!  

Călătorie plăcută prin viaţa de învăţător, aţi făcut cea mai bună alegere! Şi nu uitaţi 

să zâmbiţi! 
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Proiectare didactică și management european în spațiul românesc 

Prof. Răcean Ionela- Iuliana 

Prof. Lungu Gianina Bianca  

Liceul. Tehn. Aurel Persu, Tg. Mures 
 

Constantin Noica afirma : „De învățat înveți multe și de la toți. Dar profesor nu e decât 

cel care te învață să înveți. ”Acest citat îmi întărește concepția că doar un cadru didactic bine 

pregătit poate oferi un program educațional de calitate. În zilele noastre este important ca ceea 

ce învață elevul să știe să aplice indiferent de situația în care se află sau va fi pus vreodată. 

Pentru aceasta, profesorul are rolul fundamental în creșterea, formarea și dezvoltarea 

armonioasă a elevilor săi. La fel ca și spusele lui I.Jinga, D. Negreț   „Un lucru bine făcut este 

rezultatul unui proiect bine gândit”, în mâinile profesorului se conturează întreg procesul 

didactic, predare-învățare-evaluare.  

Proiectarea didactică reprezintă o activitate complexă, un ansamblu de operații și 

procese deliberative de anticipare a modului de desfășurare a activității instructiv-educative, 

de fixare mentală a pașilor care se vor parcurge și a relațiilor dintre aceștia. Reprezintă  modul 

orientativ în care se va desfășura activitatea. 
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Făcând o comparație între modelul tradițional și cel modern al proiectării pedagogice 

se disting anumite diferențe. Modelul tradițional este centrat pe conținuturi, acțiuni specifice 

procesului de predare, iar modelul modern este centrat pe obiective, stabilite pentru elev, în 

spiritului unui învățământ formativ și nu informativ. În proiectarea modernă elementele 

activității didactice: obicetive-conținut-metodologie-evaluare se află într-un strâns raport de 

interdependență, pe când în proiectarea tradițională acestea sunt întâmplătoare, nediferențiate 

și nedefinite pedagogic.  Dacă modelul vechi de proiectare întreține dezechilibre în formarea 

profesorilor -inițială și continuă-, între pregătirea de specialitate și cea psihopedagogică, în 

schimb, modelul modern asigură un echilibru între pregătirea profesorilor și pregătirea 

psihopedagogică. 

Managementul educațional se referă la : „conducerea conceperii, realizării și evaluării 

întregii activități de educație”1. Jinga afirma că managementul educațional este știința și arta 

de a pregăti resursele umane, de a forma personalități , potrivit unor finalități acceptate de 

individ și societate. Organizarea și îndrumarea unei clase de elevi a devenit o activitate extrem 

de complexă care necesită un efort extraordinar din partea profesorului. Managementul clasei 

de elevi a devenit o expresie practică  încercărilor de eficientizare a actului educațional , din 

perspectiva creării condițiilor pentu o activitate productivă.  

Cadrul didactic trebuie să fie capabil să stârnească curiozitatea elevilor prin elemente 

de noutate, imaginație, astfel încât elevii să fie motivați să participe la întreaga activitate 

propusă. “Pregătirea unei activități didactice nu înseamnă aplicarea unui tipar , a unei scheme 

prestabilite la un anumit conținut; proiectarea activității didactice înseamnă anticipare, deci 

reflecție prealabilă asupra aceea ce ar fi de dorit să se întâmple, imaginarea unui scenariu al 

activității.”2 

O proiectare didactică eficientă trebuie să satisfacă anumite cerințe: adecvarea la 

obiectivele propuse, caracterul realist, raportare la posibilitațile și condițiile existente, 

simplitatea și precizia, sistematizarea și claritatea, unitatea conceptuală, flexibilitatea, 

caracterul realist, continuitatea între acțiuni, fundamentare științifică, alterntive pedagogice,  

criterii de evaluare.  

Proiectarea didactică trebuie să respecte anumite principii didactice, reguli și cerințe. 

Însă acet lucru nu exclude spontaneitatea și creativitatea. Profesorul și elevul nu acționează 

mecanic, în baza proiectării didactice, dimpotrivă ei acționează, acceptă sau resping 

informațiile primite, având un comportament spontan și creativ. Manifestarea sentimentelor, 

atitudini, convingeri sunt forme de conduită ce nu pot fi programate, normate. Așadar acestea 

cer o adaptare a profesorului, intuirea unor reacții, adaptarea la situații noi.    

În România, se conturează în zilele noastre ideea de învățământ modern, european. 

Profesorul manager, modern trebuie să aibă inițiativă, să motiveze elevii pentru activitatea 

propusă, să prevină conflictele, să le rezolve atunci când apar, etc. Profesorul-manager 

îndeplinește mai multe roluri, după cum spunea Iucu, Ezelchil, Chivu ( 2008): planificarea, 

organizarea, comunicarea, conducerea, coodonarea, îndrumarea, motivare, consiliere, control, 

evaluare. Profesorul are rolul cel mai interactiv, depinde însă de stilul fiecăruia : autoritar, 

                                                           
1 Joița, Elena, p.25 
2 Cucoș, Constantin, p.493 



 
 

 

 

17 

 
 

 

Nr. 19 - august 2017 

permisiv, laissez-faire în ce fel de manageri se transformă. După combinația caracteristicilor 

personale și a factorilor de succes clasifică managerii în : „manageri cu har, manageri fără har, 

manageri autocrați, manageri vizionari, manageri controlori, manager orientat pe realizare, 

manager directiv, manager participativ, managerul suportiv ”3. 

Alternativele educaționale au fost acceptate și chiar solicitate, atât de către cadrele 

didactice cât și de către părinții elevilor care, într-un mod indirect participă la acestă nouă 

dezvoltare educațională în spațiul românesc. 

Proiectele educaționale europene urmăresc formarea conștiinței europene, acordând o 

importanță deosebită dimensiunii culturale și educaționale ce a dus la apariția lor. Alternativa 

WALDORF, STEP BY STEP, MONTESSORI sunt dintre cele mai populare la noi în țară.  

 Alternativa educaţională Waldorf completează sistemul educaţional existent; substituie 

unele forme de educaţie printr-o ofertă metodică şi didactică diferită sau complementară; 

restructurează cadrul de organizare şi funcţionare a instituţiei şcolare. Obiectivul fundamental 

al pedagogiei Waldorf este întărirea, cultivarea şi organizarea celor trei componente 

fundamentale ale fiinţei umane: voinţa, simţirea şi gândirea, la nivelul fiecărei categorii de 

vârstă. Pe scurt, urmărește dezvoltarea personalității elevului, un loc important în curriculum 

sunt artele, artizanul, alte activități de bază fiind torsul și țesutul. În clasa de elevi sunt copii 

de aceeași vârstă, profesorul predă fără cărți, elevii nu au manual ci își confecționează propriile 

cărți. Profesorul are o legătură strânsă cu părinții. Evaluarea nu se bazează pe probe, teste ci 

are în vedere toți factorii: scrisul, dedicația, fantezia, logica, flexibilitatea gândirii, stilul, 

ortografia. Elevii nu primesc note. 

Alternativa educațională STEP BY STEP, pune accent pe colaborarea cu familia. 

Părinții se implică în organizarea activității din școală. Activitatea didactică se desfășoară în 

grupuri, se pune accentul pe cooperare, integrare, respect.Astfel se conturează o atmosferă de 

încredere, pozitivă. Se organizeză centre de alfabetizare, lectură, matematică, teatru, arte, 

jocuri. Sunt modalități diferite de evaluare: scaunul evaluării, mapa elevului, caietul de 

evaluare. Programul este de la 8-16 și sunt doi profesori la clasă. Ne punem întrebarea, ca 

manageri, profesorii unei clase Step by Step trebuie să aibă același stil sau două stiluri diferite 

ar da rezultate mai bune în  respectiva clasă de elevi? 

În alternativa educațională MONTESSORI, accentul se pune pe automotivare, astfel 

încât elevul să învețe să gândească independent și responsabil. Copilul și învățarea sunt pe 

primul loc iar predarea și programa pe locul al doilea. Mediul de instruire e bazat pe obiecte 

mici pe care elevul să le poate manipula ușor. Metoda  de educație e bazată pe observarea 

directă a copilului, pregătirea mediului de instruire pe baza observării realizate și conceperea 

programei în funcție de nevoile copilului.  

Pe lângă instruirea didactică, în cadrul procesului educativ, profesorul realizează și 

educația elevilor. Această activitate presupune anumite aptitudini speciale: înțelegerea 

psihologică a fiecărui elev, anticiparea reacțiilor psihologice ale elevilor, promptitudinea, 

tactul pedagogic, capacitatea de a influența pozitiv elevi. Aptitudinile didactice sunt completate 

                                                           
3 Prodan, 1999, p.100 
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de cele organizatorice: planificarea activității, îndrumarea activității de învățare a elevilor, 

organizarea colectivului de elevi. 

Astfel, în funcție de clasa de elevi cu care lucrează,  profesorul trebuie să-și modeleze 

întreaga activitate, să contribuie la dezvoltarea personalității elevilor, la educația lor, să-și 

dorească o îmbunătățire permanentă a sistemului educațional, oferind calitate educațională. Un 

program educațional de calitate promovează dezvoltarea fizică, socială, emoțională și 

cognitivă a copiilor. Profesorul, pe lângă metodele de instruire moderne, activ-participative, 

trebuie să aibă pregătirea necesară și maturitate, calități esențiale pentru orice activitate, căci 

asemeni unui sculptor, profesorul prin măiestria lui, modelează personalități. Profesorii sunt 

într-o dezvoltare permanentă, asemeni elevilor săi. Ei cresc alături de elevii săi, se dezvoltă și 

se maturizează prin succesele elevilor săi și prin eforturile zilnice pe care le depun la clasă. 

Bibliografie: 
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Predarea - învăţarea istoriei. Aplicaţii practice 

                                                                      Prof. Iulia Istrate 

                                                                      Şcoala Gimnazială ,,Al.I.Cuza” Bacău 

 

                Metodele didactice reprezintă un ansamblu de procedee şi mijloace integrate la 

nivelul unor acţiuni implicate în realizarea obiectivelor pedagogice  concrete ale activităţii de 

instruire-educatie proiectată de educatoare, învaţător, profesor. 

                Conceptul pedagogic de metodă didactică defineşte o acţiune cu funcţie 

(auto)reglatorie proiectată conform "unui program care anticipează o suită de operaţii care 

trebuie îndeplinite în vederea atingerii unui rezultat determinat" ( G. Landsheere ). 

                Etimologia cuvântului delimitează semnificaţia termenului: metodă, în limba greacă 

înseamnă cale spre (odos=cale; metha=spre). 

                 În ştiinţă, în general, metoda este definită ca "o cale de cunoaştere" care produce 

informaţii, strategii, principii, legi, paradigme. 

                În pedagogie, metoda devine "o cale" necesară pentru dobândirea cunoştinţelor şi 

capacităţilor proiectate la nivelul obiectivelor procesului de învăţământ prin valorificarea 

principiilor specifice proiectării, de realizare a activităţii didactice, în termeni de comunicare-

cunoaştere-creativitate. 
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                Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o 

cale de cunoaştere propusă de profesor într-o cale de învaţare realizată efectiv de preşcolar, 

elev, student, în cadrul instruirii formale si nonformale, cu deschideri spre educaţia 

permanentă. 

                Noi, dascălii avem menirea de a prezenta istoria ca pe o carte frumoasă , în care să 

păstrăm neşterse faptele de seamă din trecutul de luptă al poporului român. Istoria nu se 

compune numai din legende şi povestiri , ci este o ştiinţă care se bazează pe adevăr , pe fapte 

şi lucruri reale.  Reforma sistemului de învăţământ pune accent pe efortul propriu al copilului 

în toate cele trei mari etape : predare, învăţare, evaluare. 

                Metodele de predare – învăţare folosite  vor trebui să dezvolte învăţarea activă , 

interogativă . Iată câteva modalităţi de însuşire activă a cunoştinţelor şi deprinderilor şi de 

asimilare activă a experienţei sociale : folosirea unor lecturi captivante pentru elevi (legende , 

povestiri , mituri ), discutarea cu elevii a unor fotografii , stampe , ce ilustrează aspecte ale 

vieţii oamenilor în diverse momente ale istoriei , prezentarea şi discutarea cu elevii a surselor 

orale ( interviuri , anchete ) , a unor obiecte , produse , dosare tematice , a reprezentărilor 

vizuale , a vizitelor etc. 

                Iată câteva metode moderne, activ-participative, ce se pot folosi frecvent în lecţiile 

de istorie . 

                Metoda “ciorchinelui”. 

                Este o metodă grafică care stimulează gândirea critică si creativitatea elevilor.Elevii 

sunt puşi în situaţia de a crea o structură grafică,utilizând informaţiile,cunoştinţele acumulate 

la o lecţie,unitate de învăţare ori să ajungă să descopere noi informaţii după lectura unui text. 

                Metoda poate fi folosită în activităţile de învaţare sau de fixare a cunoştinţelor ori la 

evaluarea sumativă a unei unităţi de învăţare. 

               Etapele de lucru : 

1. Elevii sunt informaţi că vor utiliza « metoda ciorchinelui »,care se va concretiza într-un 

produs « ciorchine » individual sau în echipă (după cum a decis profesorul). 

2. Individual, fiecare elev începe « ciorchinele » pe tema anunţată pe caiet,o foaie 

volantă :  « Scrie tot ce ştii despre... » (se utilizeaza brainstorming-ul) timp de 5 minute. 

3.  « Completează « ciorchinele »dupa ce citeşti textul, documentul, harta, graficul cu noile 

informatii » (se stabilieşte timpul de lucru de 10-20 minute). 

4. Schimbul de idei : « În perechea cu colegul de bancă,discută şi completează ciorchinele 

individual ».Se poate indica elevilor să utilizeze o altă culoare pentru a identifica ceea ce a 

învăţat fiecare de la colegul său ; se stabileşte timpul de lucru. 

5. În grupe de 4-5 elevi se discută şi se completează « ciorchinii »individuali,apoi se realizeaza 

un produs al grupei,  « un afiş » pe coala mare, fiecare grupă folosind o culoare, stabilită în 

faza de organizare (se stabileşte timpul de lucru). 

6. Produsele finale se afişează (pe tablă , pe pereţii clasei ) şi se face « turul galeriei ». 
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7. Raportarea- raportul fiecărei grupe (susţinut de echipă) prezintă produsul si răspunde  ila 

întrebări. 

                Produsele finale pot rămâne afişate pentru a fi văzute de ceilalti profesori şi de 

părinţi. 

                Produsele individuale vor fi păstrate in Portofoliul elevului. 

                Dacă metoda este folosită la lecţii de evaluare sumativă, notarea se poate face pe 

echipă sau individual (utilizând produsele individuale) după criterii de notare dinainte stabilite 

cunoscute de elevi. 

                Evaluarea presupune analiza,  corectarea, critica, lauda, ierarhizarea şi luarea 

deciziei, notarea atât a « procesului » cât şi a « produsului » (ca,de altfel, pentru toate metodele 

grafice). 

                Metoda « ciorchinelui »dezvoltă la elevi : 

-capacităţile  cognitive (identificarea,  examinarea, definirea, intrepretarea, corelarea, 

clasificarea, formularea, construirea) 

-capacităti de evaluare si autoevaluare ; 

-abilitaţi de muncă în echipă ; 

-atitudini. 

                Metoda poate fi utilizată cu succes la toate clasele gimnaziale, aplicând-o gradual. 

                La clasa a V-a se poate începe cu « ciorchinele »mai putin complex : Popoarele 

Orientului antic, Aribuţiile monarhului în statele Orientului antic şi se va ajunge la 

« ciorchinele » complex, cum ar fi Moştenirea culturală a Orientului antic, unde elevul trebuie 

să clasifice, să structureze, să coreleze cunoştinţele. 

                 « Să dezlegăm misterul » 

                Este o metodă pentru a dezvolta gândirea critică şi creativă a elevilor.Prin această 

metodă se urmăresc anumiţi paşi : 

1. Elevii trebuie să organizeze într-o structură grafică informaţiile scrise pe mai multe jetoane, 

cu scopul de a descoperi cunoştinţe, informaţii sau pentru a descoperi DE CE ? 

2. Elevii sunt organizaţi în  grupe de 4-5 elevi, grupe eterogene. Se stabilesc prin negociere 

rolurile elevilor, regulile, timpul de lucru, modul de prezentare a produselor finale. 

3. Fiecare grupă primeşte un plic cu jetoane pe care le analizează pentru a descoperi legăturile 

dintre procesele, evenimentele care duc la soluţionarea problemei. 

4. Elevii vor realiza o structură grafică lipind jetoanele pe o foaie mare şi vor trasa legăturile 

cu o culoare (pentru fiecare grupă). 

5. Produsele finale vor fi expuse pe tablă sau pe pereţii clasei. 

6. Grupele « vizionează » produsele.Îşi notează întrebările şi comentariile (« turul  galeriei »). 
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7. Raportul fiecărei grupe îşi prezintă produsul.Elevii din celelalte grupe pun întrebari,f ac 

judecăţi de valoare. 

8. Fiecare grupă îşi reexaminează propriile produse în comparaţie cu celelalte. 

9. Utilizând diferite tehnici de conversaţie, profesorul fixează noile cunoştinţe, descoperite de 

elevi. 

               Jurnalul cu dublă intrare este o metodă activă ce se poate folosi pentru a înţelege 

conţinutul unui text sau a unei imagini , elevii reţinând mai multe informaţii semnificative 

referitoare la subiectul sau problema pusă în discuţie . 

                Este o metodă folosită pentru a-i pune pe elevi să coreleze noile informaţii cu 

experienţa personală şi să reflecteze la semnificaţia pe care o are un text pentru fiecare dintre 

ei . Această metodă presupune următoarele etape : 

1. Se cere elevilor să citească un text , să privească o anumită imagine ; 

2. Fiecare elev alege un fragment sau aspect care l-a impresionat , l-a surprins , i-a 

contrazis opiniile . 

3. Pagina caietului este împărţită în două coloane : în prima coloană fiecare elev notează 

fragmentul ales , iar în a doua coloană notează comentariile personale referitoare la acel 

pasaj sau imagine . Pot nota şi impresii , păreri , întrebări etc.  

       Elevii pot răspunde la unele întrebări cum ar fi :  

 De ce au ales acel pasaj /imagine ? 

 La ce i-a făcut să se gândească ? 

 Ce nedumeriri au în legătură cu acel text ,imagine ? 

                 În predarea-învăţarea istoriei  accentul trebuie pus pe înţelegerea faptelor istorice,  

pe cooperarea lor dar şi pe memorarea celor mai importante date. Profesorul trebuie să-l ajute 

pe elev să perceapă istoria ca pe o ştiinţă care studiază fapte istorice , pe baza documentelor . 

Strategiile activ-participative utilizate în cadrul lecţiilor de istorie , mobilizează energiile 

elevului , dezvoltându-i capacitatea de concentrare şi spiritul de observaţie . Ele contribuie la 

dezvoltarea gândirii critice ale elevului şi la realizarea obiectivelor propuse . 

                 Mozaicul este o strategie care se bazează pe învăţarea în echipă , stimulând 

încrederea în forţele proprii a participanţilor , dezvoltă abilităţi de comunicare , răspunderea 

individuală de grup . Clasa se împarte în echipe de câte patru elevi. Fiecare membru primeşte 

un cartonaş cu un număr de la unu la patru , după care primeşte o fişă ce cuprinde o parte dintr-

un material mai amplu ( materialul are atâtea părţi câte grupe   s-au format ). 

                Se explică subiectul pus în discuţie .Fiecare elev va fi , pe parcursul orei , profesor 

şi elev , pentru că fiecare va preda fragmentul său colegilor de grup şi va învăţa de la aceştia 

părţile pe care ei le vor prezenta . 

                 În a doua etapă , toţi elevii cu numărul 1 se vor grupa separat . La fel vor proceda şi 

numerele 2,3,4. Din acest moment ei devin experţi . Citesc fragmentul primit , se consultă între 
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ei şi hotărăsc cum vor prezenta informaţiile colegilor de la grupele iniţiale . Ei pot folosi şi 

material didactic disponibil .  

                În etapa a treia , după ce experţii şi-au încheiat activitatea fiecare se întoarce la grupa 

iniţială şi le predă celorlalţi fragmentul pregătit , încercând să fie cât mai convingători . Ei pot 

primi şi întrebări , iar dacă sunt nelămuriri poate interveni şi profesorul . Fiecare parte a 

întregului este prezentată într-o ordine logică , ajungându-se la reconstituirea întregului . La 

final , învăţătorul reaminteşte tema studiată , urmând ca elevii să prezinte din nou , în ordine 

iniţială , fiecare parte a materialului , aşa cum şi-au însuşit-o în cadrul grupului de experţi . În 

acest moment , profesorul adresează întrebări pentru a verifica gradul de înţelegere a 

informaţiilor şi pentru a aplica şi un test. 

                Pentru lecţia Iluminismul se poate împărţi tema în patru subteme : 

 Aspecte generale  - numerele 1 

 Reprezentanţi în spaţiul francez- numerele 2 

 Manifestări iluministe în Moldova şi Ţara Românească- numerele 3 

 Manifestări iluministe în Transilvania – numerele 4 

                Elevii formează grupe de câte patru . Fiecare primeşte un număr de la 2 la 4 şi se 

formează noile grupe . 

               Grupele de experţi , astfel formate vor dezbate temele puse în discuţie . Elevii vor fi 

pregătiţi cu diverse materiale : portretele lui Voltaire, Rousseau, Montesquieu , fragmente din 

operele iluminiştilor, o fişă conţinând informaţii despre manifestări iluministe în spaţiul 

românesc, harta Europei în sec.XVIII-XIX , etc. 

                Experţii se întorc la echipa iniţială unde transmit cunoştinţele colegilor . Grupele 

prezintă rezultatul studiului întregii clase . Se poate interveni la final cu un test .Folosirea 

metodelor moderne, activ-participative în studiul istoriei promovează învăţarea prin cooperare 

a elevilor .  

           Literatura de specialitate oferă o paletă variată de metode care pot fi folosite în studiul 

istoriei. Ele trebuie alese şi îmbinate,în aşa fel încât , prin aplicarea lor să conducă la rezultatele 

cele mai bune.         
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Jocul didactic, modalitate de evaluare  

a ingeniozității la științe 

  Prof. Ofelia Ionescu,  

Școala Gimnazială Alecu Russo, Iași 

                                                                 

         Jocul este o activitate efectuată de participanţi sau concurenţi care se străduiesc să-şi 

realizeze scopurile în „limitele unor anumite reguli”. 

         Clasificarea jocurilor: 

1. după tipul acţiunii:Jocuri de mişcare, funcţionale; jocuri după anumite reguli; jocuri 

demonstrative, jocuri de roluri; jocuri de creaţie. 

2. după tipul regulilor:jocuri transmise; jocuri liber inventate 

3. după aptitudinile necesare:jocuri ce se adresează spiritului de observaţie; jocuri care 

promovează perspicacitatea; jocuri care reclamă atenţie şi prezenţă de spirit; jocuri de 

creativitate. 

4. după numărul participanţilor: individuale; în perechi; pe grupe. 

5. după conţinutul şi obiectivele urmărite:jocuri senzoriale; jocuri de construcţii tehnice; jocuri 

demonstrative; jocuri de creaţie; jocuri de asociere de idei şi raţionamente; jocuri de pregătire 

pentru înţelegerea unor noţiuni noi. Jocul este un mijloc instructiv, însoţit de efecte educative. 

Situaţiile de joc cu efecte diferenţiate de socializare prezintă interes pedagogic deoarece aceste 

forme de joc: dezvoltă fantezia şi spontaneitatea; dezvoltă gândirea divergentă şi condiţiile de 

creativitate. Privind jocul din perspectiva exerciţiului, urmărim:  

a. exersarea funcţiilor perceptive: perceperea şi înţelegerea informaţiilor; învăţarea 

raporturilor şi structurilor; întrezărirea posibilităţilor de rezolvare şi planificarea paşilor spre 

rezolvare. 

b. exersarea memoriei vizuale şi auditive, a memoriei pentru raportul temporal-spaţial. 

c. produse divergente: căutarea unor posibilităţi variate de rezolvare, în care fluiditatea 

(capacitatea şi bogăţia asociaţiilor) şi originalitatea (producţia şi nu imitarea) sunt importante. 

Jocul didactic cuprinde atât jocul propriu-zis, cât şi activitatea de învăţare. James Coleman 

arată care sunt caracteristicile de bază ale acestor jocuri: „Jucătorul aspiră la realizarea 

scopurilor sale; jocul se limitează la un număr probabil de participanţi stabilit; regulile jocului 

stabilesc şi genul de acţiuni efectuate de către jucători; urmare a regulilor, este stabilită ordinea, 

succesiunea şi structura în limitele cărora pot fi întreprinse acţiunile; jocul este limitat în timp 

şi spaţiu, iar regulile definesc finalitatea lui; regulile de joc suspendă temporar acţiunile şi 

regulile de comportare obişnuite, înlocuindu-le cu reguli speciale, limitate la timpul şi spaţiul 

respectiv.” Jocul didactic aparţine grupei de metode de problematizare a procesului instructiv 

care organizează conţinutul instruirii sub formă de „modele” ale fenomenelor, situaţiilor sau 

proceselor reale. Scopul jocului este apropierea procesului cognitiv de cunoaşterea nemijlocită, 

sprijinită pe experienţa proprie. Jocul solicită o gândire de tip problematic în care jucătorul 

trebuie să „producă” în mod automat cunoştinţele necesare pentru joc şi nu să se folosească de 
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cle obişnuite prin intermediul profesorului sau manualului. Jocul didactic conţine elemente de 

divertisment şi învăţare, unde învăţarea nu este scopul jocului în sine, ci rezultatul lui. Jocurile 

strategice se bazează numai pe priceperea jucătorului. Câştigul depinde de: experienţa, 

cunoştinţele, îndemânarea, memoria, capacitatea de anticipare, ingeniozitate. Întâmplarea nu 

are nici o influenţă asupra rezultatului final. În decursul jocului, participanţii îşi pot perfecţiona 

priceperile pe care le au deja, cum ar fi evaluarea, analiza, sinteza, previziunea. Deasemenea, 

în decursul jocului, elevii îşi adaptează acţiunile lor cu ale celorlalţi participanţi şi trag 

concluzii despre eficienţa lor. În cazul în care se constată lipsa de eficienţă, se pot efectua 

modificări ale comportamentului pe două căi: pe baza ingeniozităţii sau pe calea încercărilor. 

Pentru ca jocul să realizeze obiectivele specifice de învăţare, el trebuie să satisfacă anumite 

cerinţe: conştientizarea jucătorilor că participă la o situaţie de învăţare şi că primează aspectul 

cognitiv; organizarea jocului se realizează prin: prezentarea situaţiei de învăţare, a obiectivelor, 

a regulilor, distribuirea rolurilor şi stabilirea sarcinilor fiecărui membru al echipei, stabilirea 

liderului de grup, indicarea materialelor de joc, precizarea duratei de desfăşurare a jocului; 

desfăşurarea jocului: după caz, fiecare echipă primeşte în scris, descrierea situaţiei tradusă în 

roluri şi modul cum evoluează acţiunea. Desfăşurarea jocului are loc în paşi: grupul îşi 

pregăteşte strategia şi tactica de acţiune, desfăşurarea efectivă a acţiunii prin căutarea atingerii 

obiectivelor şi identificarea cu rolurile asumate, analiza rezultatelor şi evaluarea lor. Rolul 

profesorului este aceea de coordonator. El alege subiectul, delimitează aria de probleme, 

precizează problemele specifice de rezolvat, fixează obiectivele didactice şi educative. 

A. Metoda brainwriting sau 6-3-5 (6 – numărul de membri ai unui grup, 3 – numărul 

de idei emise, 5- numărul de rotaţii). Clasa se împarte în grupe de 6 elevi. Fiecare elev primeşte 

o foatie de hârtie pe care îşi notează numele şi trei idei (soluţii) la sarcina de lucru, apoi foile 

se rotesc în sensul acelor de ceas, începând cu liderul, şi fiecare elev notează alte trei idei pe 

foile colegilor. Deci 6 elevi x 3 idei x 5 rotaţii = 90 soluţii/idei. Pentru fiecare rotaţie se acordă 

5 minute. Oaltă variantă cere ca fiecre să emită câte trei soluţii/idei originale şi apoi, la fiecare 

rotaţie să se îmbunătăţească soluţiile/ideile emise anterior. Criteriile de evaluare sunt: 

originalitate, realism, aplicabilitate, eficacitate, număr de soluţii, corectitudinea soluţiilor. 

Fiecare grup desemnează un membru pentru comisia de evaluare, care va analiza soluţiile 

considerate originale de fiecare grup şi va acorda punctaje împreună cu profesorul. Se va 

realiza topul inventivilor, pe grupe, individual. Topul creativilor constituie un element de 

antrenare şi incitare la competiţie, atât la nivel individual, cât şi la nivel de grup. Metoda 6 – 

3- 5, fiind un exerciţiu de antrenament creativ, am utilizat-o secvenţial în lecţie: pentru 

evaluarea cunoştinţelor la final de lecţie; reactualizarea cunoştinţelor. Această tehnică se 

pretează la clasele VI – VIII şi exemplificăm cu un exerciţiu aplicat la clasa a VI a – 

„deformarea corpurilor”. 
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Metoda 6-3-5 

(Prof. Ofelia Ionescu) 

         Scrie cât mai multe posibilităţi de a perfora un material. 

 Burghiu 

 Cui 

 foarfeca 

 cui înroşit  

 în foc 

 pistol 

 lentilă 

 creion 

 laser 

 cariile 

 băţ 

 târnăcop 

 aparat de 

sudură 

 ţăruş 

 furculiţă 

 deget 

 capsator 

 pumn 

 tocul de la pantofi 

 glonte 

 dop de şampanie 

 prin lovire 

 picături de metal 

topit 

 cuţit 

 piatră 

 arcul cu săgeţi 

 chibrit aprins 

 jet de apă 

 maşina de găurit 

 compas 

 minge 

 cârtiţa 

 perforatorul 

 bisturiul 

 dinţii 

 maşina de cusut 

 ţigara 

 

B. Testul utilizărilor multiple: utilizând brainstormingul, elevii trebuie să găsească cât mai 

multe şi mai originale utilizări ale unui obiect, instrument fizic. 

LENTILE 

(Prof. Ofelia Ionescu) 

  

 construirea unei sfere 

 binoclu 

 oglinzi 

 lunete 

 confecţionarea unei lupe 

 aprinderea torţelor 

 construirea unui telescop 

  

 confecţionarea ochelarilor 

 desenarea cercurilor 

 confecţionarea unui microscop 

 utilizarea ca bol 

 realizarea unei iluzii optice 

 producerea sunetelor prin 

lovire 

 desenarea prin ardere 
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 studiul dispersiei luminii 

 studiul echilibrului stabil şi instabil 

 construirea unei camere video 

 pendul 

 

C. Roata: pornind de la un cuvânt- cheie, de data aceasta individual, elevii trebuie să noteze 

cât mai mulţi termeni ce au legătură cu cuvântul-cheie, din orice domeniu. 

LUMINA 

(Prof. Ofelia Ionescu) 

 

D. Rebus 

INTENSITATE 

(Prof. Ofelia Ionescu) 
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E. Testul consecinţelor: prin metoda brainstorming, elevii trebuie să enunţe cât mai multe 

consecinţe ale situaţiei date. 

CE S-AR ÎNTÂMPLA DACĂ ... ? 

(testul consecinţelor) 

 Nu ar exista vântul 

 Nu ar exista gravitaţia. 

 Nu ar exista frecarea.  

 Nu ar exista Soarele. 

 

G. Sceneta: pe o temă dată, elevii, în grupuri, creează un scenariu. Ca exemplu, prezentăm 

sceneta scrisă şi prezentată de un grup de cinci elevi din clasa a VII a. 

 

CĂLĂTORIA MAGNEŢILOR LA POLUL NORD 

Magnet 1: Vă propun o excursie la Polul Nord ! 

Busola: Eu nu vreau la Polul Nord, deoarece acolo, acul meu arată cu ambele capete doar Polul 

Sud. 

Miezul de fier: Dacă nu vrei să mergi cu noi, mă aşez lângă tine şi nu vei mai indica corect 

nici măcar Polul Sud. 

Magnetul 2: Miez de fier, dacă ne mai ameninţi, mă lipesc de tine şi vei merge unde doresc 

eu ! 

Pilitura de fier: Mie îmi este frică de voi, pentru că toţi puteţi să îmi faceţi rău, să mă 

împrăştiaţi pe suprafaţa voastră. 

Magnet 1: Stai în preajma mea, pentru că eu voi avea grijă de tine. 

Magnet 2: Cine va fi şeful ? 

Magnet 1: Eu, pentru că sunt cel mai mare. 

Magnet 2: Nu fi încrezut. Ştii foarte bine că dacă mă îndrept cu polul meu nord spre polul tău 

nord, te pot alunga din grup. 

Pilitura de fier: Vai, cei doi magneţi s-au apropiat prea mult unul de altul cu polii de nume 

diferite şi s-au luat la trântă ! Opriţi-vă ! 

Busola: Hai să nu ne mai certăm. Ne vom împărţi sarcinile astfel încât fiecare să ştie ce are de 

făcut. 

Pilitura de fier: Vai, nu se mai pot despărţi ! 
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Busola: Miez de fier, te rog suspendă Magnetul 1 cu un fir, pentru a opri bătaia. Eu vă voi 

ajuta să vă orientaţi, pentru a ajunge cu bine la Polul Nord. 

Magnet 1: Dacă îmi daţi drumul, promit să nu mă mai cert cu fratele meu şi voi avea grijă de 

Pilitura de fier. 

Magnet 2: Şi eu promit să nu mă mai bat cu fratele meu şi mă voi asocia cu Miezul de Fier 

pentru a deveni un magnet mai puternic. 

Busola: Acum, putem pleca la drum ! 
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Managementul conflictelor ȋntr-o instituție şcolară 

Prof. Kehlaoui Carmen 

Şcoala Gimnazială „George Călinescu”, Iaşi 

 

Motto: „Marii lideri sunt aproape întotdeauna mari simplificatori, care traversează 

argumentele, dezbaterea şi dubiile pentru a oferi o soluţie pe care toată lumea poate s-o 

înţeleagă.” – General Colin Powell 

 

Cel care este un bun manager al conflictelor este desigur un manager de succes. Un 

management al unei instituţii şcolare se referă la aplicarea principiile managementului 

ştiinţific, la conducerea unităţii, în conformitate cu exigenţele politicilor educaţionale. 

Deoarece un manager este factor decizional, inevitabil va avea conflicte în cadrul instituţiei pe 

care o manageriază. Capabilitatea lui de a gestiona problema ivită, adică managementul 

conflictului constă în depistarea surselor şi a căilor prin care un conflict poate fi eliminat, 

diminuat sau compensat. 

Există două cauze care determină o stare de conflict în interiorul instituţiei de 

învăţământ: una internă şi alta externă. Când conflictele au cauze interne, disfuncţia se 

manifestă prin blocarea deciziilor la diferite niveluri. Ca şi consecinţă, sunt blocate 

performanţle curente.  
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Când instituţia este confruntată cu un mediu extern ostil sau dezorganizat care crează 

presiune sau tensiune, starea conflictuală se rezumă  la imposibilitatea organizaţiei de a 

răspunde provocărilor mediului. De aici derivă starea de criză, se reduc resursele, apare 

diversitatea opiniilor şi scăderea autorităţii. Acest climat alimentează conflictele latente şi 

conduce la presiuni de schimbare.  

Crizele pot duce la schimbări  favorabile în instituţie şi depăşirea crizei sau 

dezorganizarea completă a structurii, chiar încetarea existenţei acesteia ori suspendarea din 

funcţie a managerului. 

Şi în rezolvarea sau medierea unui conflict, managerul cu calităţi de lider foloseşte toate 

funcţiile managementului educaţional: prevederea, decizia, organizarea, coordonarea, 

antrenarea, controlul şi evaluarea. Stilul de conducere se adaptează situaţiei de criză, poate deci 

deveni un stil autoritar sau laissez-faire, nu doar democratic şi poate fi un stil axat pe sarcini 

sau un stil centrat pe relaţii. Concluzia e că flexibilitatea  şi adaptibilitatea sunt necesare unui 

bun manager pentru soluţionarea unei stări de criză. 

Foarte des într-un conflict opoziţia este cea care trebuie controlată, iar opozanţii vin 

adesea din partea sindicatelor. Opoziţia poate fi controlată prin: 

 Identificarea; 

 Analiza ei îndeaproape; 

 Cunoaşterea psihologiei promovării; 

 Nedivulgarea secretelor; 

 Atenţia la informaţiile din orice sursă; 

 Determinarea opoziţiei a se crede de neînlocuit; 

 Lăudarea opoziţiei nu cu doar jumătate de gură; 

 Insistarea pe momentele de evoluţie ale carierei; 

 Cultivarea prieteniei şi a aprobării colegilor. 

Un manager diplomat este şi mai valoros. Diplomaţia se poate cultiva şi ţinând cont de unele 

sfaturi: 

 Fii obiectiv! 

 Pune întrebări când te confrunţi cu o situaţie de criză! 

 Nu ţine partea nimănui! 

 Să ştii când părerile personale trebuie păstrate! 

 Fii conciliant! 

 Nu te lua de oameni! 

 Ia poziţie! 
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 Nu-ţi ieşi din sărite! 

 Controlează furia celorlalţi! 

 Priveşte în perspectivă! 

Orice situaţie de criză poate fi manageriată folosind un plan potrivit, bine gândit şi aplicat: 

 Ce vrei să realizezi pe termen lung? 

 Ce vrei să realizezi pe termen scurt? 

 Stabileşte-ţi obiectivele! 

 Elaborează o strategie! 

 Identifică momentele şi evenimentele cheie! 

 Anticipează riscurile! 

 Caută ocazii! 

 Fii lider! 

Un proverb afgan spunea că „If you think you’re leading and no one is following you, 

then you’are only taking a walk.” Dacă tu crezi că eşti lider, dar nimeni nu te urmează,  nici 

situaţia de criză nu o poţi depăşi fără susţinerea celor din şcoală. Fii vizionar, motivat, sincer, 

un model de urmat, implicat, motivant, convingător, apropiat de colegi pentru a avea sprijin în 

managerierea conflictelor. 

Principalele reguli pentru rezolvarea unui conflict sunt: 

Rezolvarea problemei, când scopul este identificarea problemei generatoare de conflict 

şi reducerea tensiunii prin găsirea căilor de rezolvare a problemei. Metoda presupune 

confruntare directă, căutarea în comun a metodelor, eliminarea barierelor de limbaj, scăderea 

tensiunii. 

Obiective supraierarhizate-tehnica presupune găsirea unor obiective comune ale 

grupurilor de conflict care trebuie să coopereze. 

Lărgirea resurselor. Deoarece limitarea resurselor este o e cauză a conflictelor, lărgirea 

acestor resurse permite găsirea unor poziţii intermediare de compromis între obiectivele 

parţiale. Greu de realizat însă, resursele fiind adesea dificil de extins. 

Evitarea este o tehnică care nu aduce pe termen lung avantaje, iar una dintre variante 

este prelungirea negocierilor, în care se aduc mai multe argumente, se pot introduce variabile 

noi, utile percepţiei părţilor beligerante. 

Netezirea conflictului se bazează pe interesele comune şi nu pe diferenţele care duc la 

conflict. Este tot o tehnică recomandată pe termen scurt. 

Compromisul, o metodă clasică de rezolvare a conflictelor intergrup, dar nu oferă 

soluţia ideală pentru părţi, nu există învinşi şi învingători. Eficienţa apare când obiectivul poate 

fi împărţit în mod echitabil între părţi. 
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Folosirea autorităţii este o tehnică cu vechime. Decizia managerului, o soluţionare 

autoritară, comunicată în acelaşi mod, poate fi acceptată sau nu de părţile aflate în conflict. Şi 

aceasta este o tehnică recomandată pe termen scurt, dar are ca urmare schimbarea tacticilor.  

Modificarea variabilelor umane, o „inginerie comportamentală”, eficientă pe termen 

lung, deoarece se modifică percepţia şi comportamentul vis-a vis de problemă. 

Modificarea variabilelor structurale se referă la schimbarea structurilor, a relaţiilor 

dintre grupuri. Concret: schimbarea din funcţie, transferarea, rotirea personalului, introducerea 

unei structuri care să îmbunătăţească comunicarea, interrelaţionarea. 

Identificarea unui inamic comun. Pare un obiectiv supraierarhizat, dar este clar definit. 

Apariţia inamicului comun face ca diferenţele dintre grupuri să devină neimportante raportat 

la ameninţare. Ameninţarea determină acţiuni comune şi coordonate în vederea învingerii 

inamicului. 

Aceste tehnici au în vedere faptul că o anumită tensiune generează comportament 

creativ şi orientează acţiunile grupurilor pentru găsirea de noi soluţii sau pentru îmbunătăţirea 

propriei activităţi. 

Ȋntr-un conflict, un manager poate avea diverse reacţii: implicare, cooperare, 

confruntare, forţare, retragere, reconciliere, compromis.  

Caracterul social şi comunicarea fac instituţiile de orice fel, inclusiv cele şcolare să 

găsească soluţii pentru conflictele ivite. Rolul unui bun manager este crucial în astfel de 

contexte. 

Bibliografie: 

Iosifescu Ş., „Elemente de management strategic şi proiectare”, Editura Humanitas, 

Bucureşti, 2000; 

Rădulescu E, Tîrcă A., „Şcoala prietenoasă”, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004. 

 

Dezvoltarea interesului şi a gustului pentru lectură suplimentară 

        Prof Înv Primar, Lazăr  Olguța 

           Școala Gimnazială Sat 

Strejnicu 

 Motto: “ Carte frumoasă, cinste cui te-a scris 

      Încet gândită, gingaş cumpănită, 

               Eşti ca o floare, anume înflorită 

                         În mâinile mele care te-au deschis.” 

 O componentă importantă a însuşirii limbii române este lectura. Este un instrument 

care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, un instrument de cunoaştere şi 

autoformare, un mijloc de a-ţi completa cultura fără ajutorul altuia. Ca să se poată atinge 

această performanţă, viitorul adult trebuie pregătit şi îndrumat în acest sens. 
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Există factori care determină lectura elevilor : particularităţile de vârstă şi psihice, 

preferinţele lor, climatul familial, care pot transforma lectura într-o necesitate, o delectare sau 

nu. Când gustul pentru lectură, cultul pentru carte s-au format din primii ani de şcoală, aceasta 

rămâne pentru toată viaţa o obişnuinţă utilă. Gustul pentru citit nu vine de la sine, ci se 

formează printr-o muncă a factorilor educaţionali (familia şi şcoala), o muncă caracterizată 

prin răbdare, perseverenţă, continuitate, voinţă. 

Se ştie că la vârsta şcolară mică, elevii sunt însetaţi să citească, să afle lucruri noi, prin 

propriul lor efort. La această vârstă îi pasionează povestirile despre animale, plante şi din viaţa 

copiilor. Basmul îi introduce într-o lume aparte, în care se petrec lucruri nemaipomenite, se 

dezleagă taine, iar copilul trăieşte o bucurie sinceră când află că  binele învinge răul, că 

minciuna e strivită de adevăr. În multe din textele de citire sau de lectură sunt înfăţişate 

evenimente, întâmplări, aspecte din activitatea oamenilor, tipuri de eroi cunoscuţi sau anonimi, 

a căror personalitate constituie model de viaţă sau conduită pentru ei. Mulţi dintre eroii cărţilor 

citite devin modele pentru copilul curios, care sesizează binele şi răul şi alege personajele 

pozitive cu care ar dori să se asemene. Personajele negative conturează în mintea copiilor 

modele negative pe care aceştia le critică şi le resping. 

Cum spunea Rabelais , “copilul este un foc care trebuie aprins şi nu un pahar care 

trebuie umplut”. Pentru ca lectura să placă, trebuie să fie atractivă şi să corespundă puterii de 

înţelegere a micului şcolar. În această perioadă îi atrag cărţile frumos colorate, cu ilustraţii, cu 

versuri simple, cu texte scurte, având literele de format mai mare. 

Studiul lecturii în ciclul primar este grupat în trei forme de realizare : 

1. texte de citire studiate prin manualele de citire ale fiecărei clase ; 

2. texte de lectură (intercalate între textele de citire) ; 

3. lecturi suplimentare extraşcolare prevăzute în lista programei şcolare, grupate pentru 

fiecare clasă de studiu a ciclului primar, pentru a fi citite şi cunoscute de elevi. 

 

Forme de îndrumare a lecturii 

În practica şcolară se folosesc diverse forme de îndrumare a lecturii în afara clasei. Cele 

mai importante sunt : expunerea prin povestire, conversaţia sau dezbaterea, activitatea cu 

cartea prin citirea expresivă a învăţătorului, recenzia, lecţiile de popularizare a cărţii, metoda 

demonstraţiei, excursiiile literare, întâlniri cu scriitorii, şezători literare, seri de basme şi de 

poezie, medalionul literar consacrat aniversării unui scriitor, simpozionul literar, concursurile 

« Cine ştie, răspunde ! » pe teme literare, vizitarea bibliotecilor şcolare şi a librăriilor, 

prezentarea diafilmelor, ghicitorile literare, călătoriile imaginare pe hartă, pe temă literară, 

confecţionarea unor albume literare, tabere de creaţie literară, presa, revistele literare, radioul, 

televiziunea, etc. 

Forma de îndrumare cea mai des folosită în această activitate este povestirea 

(învăţătorului şi a elevilor). Povestirea învăţătorului realizată pe un ton adecvat, cu nuanţările 

impuse de conţinutul prezentat, într-un ritm corespunzător şi de asemenea nuanţate cu pauze 

logice şi psihologice bine plasate, are darul de a genera trăiri emoţionale, sentimente. Şi ceea 

ce e mai important, este faptul că învăţătorul are posibilitatea ca pe tot parcursul redării 
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evenimentelor, datelor, faptelor, etc., să întreţină un permanent „dialog” cu elevii, fie şi numai 

din priviri. Însăşi „reglarea” povestirii realizată de învăţător se face ca răspuns al trăirilor 

elevilor ce pot fi citite în locul lor, pe feţele lor, iar explicarea sensului figurat al unor cuvinte, 

al unor figuri de stil, se poate face „din mers” fără a întrerupe trăirile afective ale elevilor. Nu 

trebuie neglijată povestirea elevilor. Cei care au citit o lectură, o povestesc în clasă. Se 

completează conţinutul povestirii de către mai mulţi elevi. Ei se întrec în a povesti cât mai mult 

şi mai frumos, fapt care antrenează  şi pe cei mai puţin dornici de lectură. 

O altă formă de îndrumare a lecturii suplimentare o constituie vizitarea bibliotecii 

şcolare. Acolo, într-o atmosferă propice, este indicat să se facă şi prima fişă de cititor. 

În următorul interval e bine să se facă o vizită la o librărie, unde sunt expuse mai multe 

cărţi pentru copii. Aici elevii au ocazia să-şi cumpere câte o carte plăcută. Se trece astfel la o 

nouă formă de îndrumare şi anume, ca prin cărţile cumpărate, elevii să-şi pună bazele 

bibliotecii personale. 

Popularizarea cărţilor trezeşte de asemenea interesul pentru lectură. În acest sens se 

citesc scurte fragmente dintr-o operă literară, se recită unele poezii frumoase sau se prezintă 

ilustrate ce reprezintă scene din poveşti sau basme. 

Diafilmele constituie un alt important mijloc de îndrumare a lecturii suplimentare. Ele 

prezintă opera literară în imagini, astfel că elevii vin mai repede în contact cu conţinutul 

lecturii. C.D.-urile sunt folosite tot mai mult de elevii care au acasă un calculator. 

Ghicitorile literare sunt mijloace pasionante ce-i invită pe elevi la lectură. Acestea se 

pot defăşura astfel: se citeşte un fragment şi se cere elevilor să indice opera din care face parte 

sau se numeşte eroul principal (personajul) şi ei indică lectura corespunzătoare. Din poezii se 

pot recita unu, două versuri şi elevii vor continua poezia, după ce vor spune titlul şi autorul. 

Însemnările asupra operelor citite se vor referi la: titlul lecturii citite, autorul, 

expresii literare  din cele mai frumoase, un desen care să ilustreze un aspect din conţinutul 

lecturii, copierea unor fragmente scurte, personajele principale şi mai târziu (în clasa a IV-a) 

un foarte scurt rezumat. 

Şezătorile şi concursurile literare amplifică interesul elevilor pentru lectură. În cadrul 

acestor activităţi, ei au posibilitatea să se afirme, să demonstreze că au citit multe lecturi, că 

ştiu să povestească frumos sau  să recite cu expresivitate o poezie. 

Citirea lecturii suplimentare trebuie să devină o deprindere. Formarea deprinderii în 

urma unei supravegheri şi îndrumări atente  şi conştiente este un proces lent care nu trebuie  

forţat, dar nici lăsat la voia întâmplării. Copiii trebuie să ajungă să citească din proprie 

iniţiativă, în fiecare zi, având sentimentul satisfacţiei şi nu al unei obligaţii neplăcute. 

 

Metode de verificare  şi evaluare 

Pentru ca lectura să-şi atingă scopul, e nevoie ca pe lângă îndrumare să se facă 

verificarea şi evaluarea ei. Pot fi folosite ca metode: sondajele, controlul fişelor de cititor de la 

biblioteca şcolii sau al caietelor de lectură, povestirea elevilor, verificarea orală, convorbiri cu 

elevii, completarea unor rebusuri. 
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Sondajele făcute în timp dau posibilitatea învăţătorului să obţină informaţii utile. Dacă 

dorim să constatăm ce citesc elevii noştri la un moment dat, în ce măsură şi-au format o anumită 

concepţie despre o carte sau despre un scriitor, formulăm o întrebare la care se poate obţine un 

răspuns precis. De exemplu : 

1. Ce cărţi ai citit săptămâna sau luna aceasta ? 

2. Care din povestirile citite v-au plăcut mai mult şi de ce ? 

3. Mai frecvent decât acestea sunt sondajele bazate pe un număr mai mare de întrebări : 

4. Ce cărţi ai citit în ultimul timp ? 

5. De cine sunt scrise ?  

6. Care dintre ele ţi-a plăcut mai mult? 

7. Ce fel de cărţi ai dori să citeşti ? 

8. Discutaţi cu părinţii despre cărţile pe care le citiţi ? 

9. De unde îţi procuri cărţile ? 

10. La ce bibliotecă eşti înscris ? 

11. Câte cărţi ai împrumutat în vacanţă de la biblioteca şcolii ? 

12. Câte cărţi ai în biblioteca personală ? 

13. 10.Ce cărţi ai citit din acestea ? 

Sondajul se poate efectua la începutul anului şcolar, stârnind interes şi în rândul 

părinţilor. Concluziile sondajului trebuie aduse la cunoştinţă în şedinţa cu aceştia, dat fiind 

faptul că mulţi dintre părinţi tratează problema lecturii copiilor cu mare indiferenţă. 

 Controlul fişelor de cititor de la biblioteca şcolii ne ajută să  vedem cât de preocupaţi 

sunt elevii  pentru lectura recomandată în programa şcolară, cât timp păstrează o carte 

împrumutată precum şi încotro se îndreaptă preferinţele acestora. 

O altă metodă de verificare des folosită la clasă, este şi povestirea. Foarte  plăcută şi 

atractivă este „povestirea în lanţ”. Elevul care nu poate continua povestirea „ rupe lanţul” şi 

este sancţionat  prin “pedepse” literare: poezii, ghicitori, proverbe. În felul acesta se descoperă 

acei elevi care citesc lectura superficial sau nu reţin evenimentele mai puţin importante. 

La orele de limba română, în timpul verificării orale, atunci când sunt ascultaţi, elevii 

sunt chestionaţi şi în legătură cu lectura suplimentară care le-a fost recomandată pentru a fi 

citită. Astfel, calificativul care li se acordă  reflectă şi lectura în afara clasei. 

În cadrul discuţiilor pe marginea celor citite, se pot sublinia mai multe aspecte: 

autorul, personajele, faptele lor mai importante, aspectele morale evidenţiate în lectură. Elevii 

pot să-şi confrunte ideile pro şi contra faptelor unor personaje la nivelul puterii lor de înţelegere 

şi la nivelul experienţei lor de viaţă. Ora de lectură devine un fel de proces literar sau – mai 

bine spus - un câmp larg de manifestare şi formare a personalităţii lor. Copiilor le place să se 

afirme, să-şi spună deschis gândurile, ideile, poziţia, aşa cum simt, fără oprelişte. Astfel noi, 
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învăţătorii, avem posibilitatea să acţionăm pentru înlăturarea trăsăturilor negative de caracter 

şi pentru stimularea, formarea şi dezvoltarea celor pozitive. 

Completarea rebusurilor literare este o activitate îndrăgită de elevi şi uşor de verificat 

şi de evaluat cunoştinţele lor. 

Dacă vom şti să trezim interesul elevilor noştri pentru citit, dacă îi vom îndruma, 

verifica şi stimula, vom creşte generaţii care vor simţi o sete permanentă pentru citit, pentru 

cunoaştere, pentru lărgirea orizontului lor cultural, ceea ce va răsfrânge pozitiv asupra vieţii  şi 

activităţii lor. 

Exemplu de  rebus cu personaje din poveşti şi poezii: 

Completând următorul rebus, pe coloana A-B veţi obţine numele unui mare povestitor.    

 

1. Buratino a fost păcălit de Vulpea.... 

2. Broasca care avea cheiţa de aur se 

numea...... 

3. Apolodor era un...... 

4. Personajul principal din „Dumbrava 

minunată” 

5. Băiatul lui Tudor Arghezi 

6. Negru, mic, muiat în tuş 

7. Copil credul şi fără minte 

8. Un motan cuminte 

9. Şi-a pierdut pălăria în tren 

  10.Avea trei iezi   

Lectura în afara clasei are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit, să le stimuleze 

interesul pentru carte, să le satisfacă dorinţa de a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor. Lectura 

contribuie într-o măsură însemnată la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, la formarea unui 

vocabular activ, bogat şi colorat, la dezvoltarea dragostei faţă de patrie, la educarea 

sentimentelor estetice.  Lectura în afara clasei constituie un important mijloc al întregului 

proces instructiv-educativ. 

“ Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei 

intocmi înţelesul şi filozofia vieţii.” Mihai Eminescu 

“Să nu lăsăm cuvintele nici să  doarmă, nici să amorţească, nici să zacă, nici să moară. 

Ele sunt comoara noastră de mare preţ. “ Tudor Arghezi 
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      Creșterea performanțelor școlare prin schimbarea structurilor mentale 

ale profesorilor 

  Prof. înv. primar, Mioara Irimia 

Prof. Raluca Gabor 

                   Școala Gimnazială Dimitrie Sturdza Tecuci 

 

Deși profesorii participă la numeroase cursuri de formare, nu există dovezi care să arate 

că acest lucru a condus la îmbunătățirea calității procesului de predare. Cea mai mare rezistență 

la schimbarea sistemului actual se reflectă în faptul că s-a cerut profesorilor să îmbunătățească 

acest sistem, iar ei și-au mobilizat întreaga creativitate  pentru a îmbunătăți și susține  modelul 

actual, probabil cu mult peste termenul de expirare.  

Pricipala variabilă controlabilă din sistemul de învățământ este profesorul, dar el are 

un efect variabil asupra elevilor săi. Pentru a îmbunătăți performanțele învățării trebuie ca 

profesorul să fie conștient de efectul pe care-l are asupra elevilor săi, să dispună de dovezi  de 

încredere cu privire la acest aspect. Aceste dovezi se referă la învățarea elevului, cu condiția 

ca obiectivele educaționale  și criteriile de reușită să fie valoroase, să fie suficient de 

stimulative, să aibă sens și să fie  pricepute de către elevi.  

În centrul îmbunătățirii școlii stă optimizarea activității  cotidiene de predare  și a 

practicilor de învățare. Predarea și practicile de învățare zilnice  trebuie să constituie 

principalul punct de interes pentru toate cadrele didactice, care sunt responsabile pentru 

performanțele școlii.   

De cultura școlii depinde performanța susținută în educație. Procesul de schimbare 

culturală depinde în mod fundamental de inocularea unor noi valori  și comportamente menite 

să le înlocuiască pe cele deja existente. Felul în care gândim aduce schimbările pe care ni le 

dorim. Îmbunătățirile se referă la modul în care grupul de profesori  participă la succesul școlii, 

la menținerea interesului elevilor pentru învățare și la a-i face să se respecte pe ei înșiși și pe 

ceilalți, pornind de la recunoașterea și aprecierea diversității și de la întărirea comunității.  

        Nu funcționează să presupunem că: o singură schimbare poate aduce o îmbunătățire într-

un interval scurt de timp,  o mână de lideri puternici pot determina o școală să se 

îmbunătățească de la sine,  aplicarea simplistă de stimulente va fi o strategie de succes,  punctul 

de plecare stă în guvernanță și politici de educație,  noua curriculă și noile  standarde pot, prin 
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ele însele, să aducă ameliorarea și  un sistem de responsabilizare cu grămezi de date va conduce 

la îmbunătățire.  

        Cercetătorii susțin nouă practici esențiale pentru a avea rezultate îmbunătățite și anume: 

așteptări ridicate față de toți elevii; legături personale puternice între elevi și adulți; un 

angajament mai mare și o motivație sporită din partea elevului; un curriculum informal și 

formal antrenant și ofertant;  practici de predare eficientă în toate sălile de clasă; utilizarea 

eficientă a rezultatelor și a feedbackului  oferit de elevi și personal pentru a îmbunătăți 

învățarea; sprijin timpuriu, cu întreruperi minime, pentru elevii care au nevoie de el; relații 

pozitive puternice cu părinții și implicare eficientă în comunitatea mai largă. 

Pentru ca elevii să obțină rezultate măsurabile mai bune este necesară schimbarea culturii 

din școală. Sunt astfel greșite următoarele abordări: responsabilizarea ( utilizarea rezultatelor  

testelor pentru a aprecia, a pedepsi sau a recompensa); accentul pe individualități și pe soluțiile 

de leaderschip; prezumția că tehnologia ne va asigura succesul, respectiv strategiile didactice 

utilizate izolat. Corecte  sunt considerate următoarele abordări: punerea în centru a conexiunii 

predare-instruire-evaluare, utilizarea grupului pentru a realiza această cultură a învățării –

instruirii; străduința înspre a alimenta noile inovații didactice  cu elemente de tehnologie ( și 

nu invers); respectiv construirea de sinergii între primii trei vectori.  

Subiectul conversațiilor din cancelarii trebuie să se îndrepte spre o înțelegere colectivă  

a efectului adulților asupra elevilor, mai degrabă decât să fie acaparate  de prezenteism și de 

discuții despre preferințele personale. Trebuie să convingem profesorii că atenția trebuie 

îndreptată spre învățarea elevilor și spre îmbunătățirea  rezultatelor fiecărui elev  din școală.  

Trebuie să oferim un motor de raportare  adaptat școlii, care să ajute profesorii  să țină evidența 

efectelor asupra fiecărui elev, să le oferim resurse pentru a  construi grafice cu traseele 

individuale ale elevilor  din ultimii cinci ani, să creeze la începutul anului obiective pentru la 

sfârșitul anului  ( adaptate pentru fiecare elev) , obiective bazate pe aceste trasee, și care să 

economisească timpul necesar pentru ca profesorii să se întâlnească  și să pregătească evaluări 

comune, apoi să monitorizeze  efectele lor individuale asupra elevilor.  

Așa cum am mai spus, impactul puternic din școlile noastre  se referă la modul  în care 

gândim. Este vorba de un set de structuri mentale ce susțin fiecare acțiune și decizie din școală; 

este vorba despre credința că suntem evaluatori, agenți ai schimbării, experți flexibili în 

instruire, persoane care cer feedback cu privire la impactul lor, care sunt implicate în dialog și 

provocare, educatori care știu să întărească încrederea  și să vadă oportunitățile  în eroare și 

care sunt dornici  să transmită energia, bucuria și impactul învățării.   

        Voi enumera în continuare  acele moduri de gândire ale profesorilor cu impact 

semnificativ asupra învățării la elevi.  

a) Profesorii cred că sarcina lor fundamentală este să evalueze efectele predării lor 

asupra învățării și progreselor înregistrate de elevi; 

b) Profesorii cred că succesul și eșecul în învățarea elevilor se traduc prin ceea ce ei, 

ca dascăli sau coordonatori, au făcut sau n-au făcut…Noi suntem agenți ai schimbării. 

c) Profesorii vor să vorbească mai mult despre învățare decât despre predare; 

d) Profesorii văd evaluarea ca un feedback  despre propriul impact; 
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e) Profesorii se angajează în dialog, nu în monolog; 

f) Profesorii sunt deschiși la provocări și dau ,,tot ce e mai bun”; 

g) Profesorii cred că face parte din rolul lor  să dezvolte relații pozitive în sălile de clasă 

și în cancelarii; 

h) Profesorii îi informează pe toți cu privire la limbajul învățării. 

Aceste opt concepții sau structuri mentale sunt esențiale  pentru școlile care-și doresc 

să aibă un impact semnificativ asupra tuturor elevilor la nivel de învățare și performanțe.  

Pentru a putea vorbi despre reușita comună a tuturor elevilor , liderii școlari și 

personalul didactic trebuie să împărtășească aceeași concepție focalizată  pe dezvoltare asupra 

excelenței și impactului. 

Procesul de optimizare a învățării trebuie să implice un sprijin pentru profesori , să 

ofere oportunități pentru ca aceștia  să discute despre convingerile lor și preocupările lor cu 

privire la natura dovezilor și a modalităților în care școala decide să-și cunoască impactul; 

școala trebuie să aprecieze angajarea dascălilor în acest proces.  

Avem nevoie de politici care să facă din școală o ,,unitate de evaluare” și trebuie ajutată 

fiecare instituție educațională să aibă un personal care să lucreze  colaborativ la identificarea 

rezultatelor –cheie pe care dorește să le evalueze. Școlile trebuie să fie ajutate să colecteze  

dovezi sigure  cu privire la nivelul actual și la nivelul dorit de achiziții pentru fiecare elev și 

mai ales pentru a putea monitoriza progresul de la nivelul actual la cel vizat. Cel mai important, 

trebuie să existe recunoaștere și apreciere  atunci când aceste ținte de progres  sunt îndeplinite 

, iar reușita trebuie să fie făcută publică  pentru întreaga comunitate școlară. Trebuie să cream 

spațiul în care acestea să se întâmple.  

Ideea este să înveți ce înseamnă reușita  pornind de la evaluarea efectului tău pedagogic. 

Bibliografie:  

John Hattie, Învățarea vizibilă: ghid pentru profesori, Editura Trei, București, 2014 

 

„Tehnica viselor” 

O abordare modernă a procesului instructiv educativ 

Prof. Petre Ileana, Gădinița 72, București. 

 

Tehnica viselor este o tehnică de stimulare și expresie a creativității bazată pe crearea 

unei stări asemânătoare reveriei, dirijată de coordonator (cadru didactic, psiholog), în care 

copilul își închipuie viitorul. Ce poate face el în viitor, cum va arăta locuința lui, colegii, școala, 

parcul, etc. apoi compară cele imaginate cu realitatea în vederea obținerii unor proiecții 

fezabile pentru viitor ale respectivelor repere. 

Obiectivul urmărit este stimularea imaginației prin crearea de situații comparabile cu 

cele existente în viața reală. 
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Etapele metodei sunt următoarele: 

a. Organizarea copiilor în grupuri de câte patru 

Copii pot fi organizați în grupuri eterogene, sarcina fiind comună pentru toate grupurile, 

sau în grupuri omogene după inteligența predominantă (grupul lingviștilor, grupul 

constructorilor, al desenatorilor, etc) sarcina didactică diferind sau nu de la un grup la altul. 

b. Prezentarea sarcinii didactice. 

Tema Orașul meu (localitatea natală) fiecare copil își va imagina cum va arăța localitatea 

în care trăiește când el va fi mare. 

Grupul 1 (lingviștii) Alcătuiți 5-7 propoziții în care să descrieți localitatea. 

Grupul 2 (arhitecții) Construcți o machetă a localității așa cum v-ă imaginați că va arăta 

când veți fi mari. 

Grupul 3 (naturaliștii) Imaginați-vă cum va arăta orașul fără poluare. 

Grupa 4 (kinestezicii) Creați un program artistic pentru teatrul de păpuși din viitor. 

c. Copii își imaginează în grup, colaborarea pentru rezolvarea sarcinii de lucru. 

Cadrul didactic stimulează copiii în funcție de inteligența evidențiată, sugerând procedeele 

imaginației, amplificare, diminuare, așezare spațială, schematizare multiplicare etc. Efectuarea 

unor combinații care să modifice spectaculos rezultatul. 

d. Prezentarea muncii în grup. 

e. Fiecare grup prezintă rezultatele obținute,text machetă, postăr, teatru de păpuși, în 

formă cât mai plăcută. 

f. Activități în grupuri. 

În cadrul aceloraș grupuri, psihologul revine cu o altă sarcină. Gândiți-vă, din ceea ce v-

ați imaginat, ce poate fi realizat cu adevărat. Timpul la dispoziție este cel pe care-l arată 

clepsida. 

g. Prezentarea rezultatelor. 

Fiecare grup prezintă soluţiile viabile în funcţie de timpul transpunerii în realitate. 

Beneficii : 

Această metodă stimulează imaginaţia şi creativitatea, dezvoltarea gândirea creativă, 

impulsionează depăşirea barierelor, activizează grupele prin competiţia permanentă, oferă 

posibilitatea afirmării de sine, contribuie la inter-cunoaştere inter-relaţionare, stimulează 

compararea soluţiilor, impune stabilirea unei paralele între lumea reală şi cea imaginară, 

stimulează buna dispoziţie. 

Cadrele didactice monitorizează activitatea pe grupuri în timpul limită stabilit. 
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Prin joc copii pot să vizualizeze o temă dată. Criticile nu sunt prezente în astfel de 

activități. Dacă se îmbină tehnica viselor cu metoda brainstorning se obţine un randament bun 

al activităţii. 

1. Organizarea 

Copii stau întinşi pe saltele cu faţa în sus, într-o poziţie care să le ofere o stare 

confortabilă. Picioarele pot fi întinse sau cu genunchii îndoiţi în unghi drept sau obtuz. 

Tălpile picioarelor pot fi pe saltea. Distanţa dintre saltele să fie în aşa fel încât să nu 

permită atingerea copiilor. 

2. Comunicarea sarcini de lucru 

Cum orice vis are loc în starea de somn, se anunţă jocul „De-a visul” şi sarcina de lucru. 

Ne prefacem că dormim. Staţi cu ochii în închişi, respiraţi uşor, lăsa-ţi capul să se 

relaxeze, să fie moale. Eu am să vă povestesc ce visăm. În timp ce eu povestesc, voi vă 

imaginaţi ce vă povestesc eu. Adică visăm. 

„A sosit vacanţa de vară. Ne adunăm să plecăm în tabără la mare. Urcăm în tren. Şi el 

pleacă şuerând în gară. Într-o clipă ajungem la plajă. Soarele străluceşte iar nisipul este 

fierbinte. Cu găletuşele pline cu apă începem să construim castele de nisip. La început aşezăm 

un pumn de nisip, apoi altul, şi altul. Castelul se înalţă şi facem un turn, apoi încă unul. O 

scobitură partea de jos este intrarea în castel. El are nevoie de apărare. Aşa că de jos, împrejurul 

castelului construim ziduri înalte. De-a lungul zidului săpăm cu lopăţelele şanţuri pe care le 

umplem cu apă. În faţa porţii construim un pod peste şanţ care săi ajute pe prinţi şi pe oamenii 

castelului să pătrundă în curtea castelului.  La fereastra castelului a apărut o prinţesă zâmbind. 

Prinţul o salută apoi fereastra se închide. Soarele este către asfinţit, începe să se lase seara. 

Prinţul şi prinţesa se pregătesc să doarmă până când sunetul goarnelor va da deşteptarea pentru 

o nouă zi” 

E timpul să ne trezim şi noi. Deschidem ochii, întindem braţele şi picioarele. Ne-am 

trezit. V-a plăcut visul? 

3. Activitatea individuală 

Fiecare copil se aşează la măsuţă şi pe o foaie de hârtie desenează cum şi-a imaginat 

visul, ce reprezentări l-au ajutat să-şi imagineze conţinutul visului. 

4. Prezentarea rezultatelor 

Pe un panou se aşează lucrările copiilor şi se analizează urmărindu-se; 

 Numărul de elemente; 

 Dimensiunea lor; 

 Poziţia spaţială; 

 Exactitatea redării. 
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Un astfel de joc necesită un timbru vocal plăcut relaxat folosit de cadrul didactic. Ieşirea 

din starea de repaus inhibiţia nu se face brusc. 

Această tehnică  poate fi utilizată cu maximă eficienţă ca tranziţie în activităţile 

integrate, acordând tema reveriei cu subiectul abordat într-o categorie de activităţi (educarea 

limbajului, cunoaşterea mediului ) urmată de o alta, de competenţă artistică. 

Dacă prima categorie de activităţi a presupus o concentrare mare şi efort în elaborarea 

sarcinilor, de exemplu la rezolvarea unei fişe din punct de vedere gramatical, fizic - poziţie, 

încordare prelungită a muşchilor mâinii. Tehnica viselor asigură secvenţa de relaxare necesară 

și obligatorie pentru desfăşurarea optimă a programului zilnic. 

Bibliografia: 

Silvia Breben, Elena Gongea, Mihaela Fulga - Metode interactive de grup Editura 

Aroos, Bucureşti, 2002.  

 

Managementul clasei de elevi Gestionarea situaţiilor de criză 

Prof. Lupu Ionela 

Grăd. cu P.P. nr. 4 Roșiorii de Vede 

 

Descrierea unei situaţii de discriminare din grădiniță și propunerea unor măsuri 

concrete pe care le-ar putea lua conducerea unității școlare pentru a limita manifestările rasiste 

în școală.  

 

“Părerile preconcepute pe care le avem ca cetățeni ai țării noastre unite cu orgoliul 

național, ne fac să uităm că rațiunea poate fi găsită pe toate meleagurile și că dreapta 

judecată se află pretutindeni unde există oameni...” 

La Bruyere 

Discriminarea reprezintă orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază 

de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, 

vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum 

şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei 

sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a 

drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice 

alte domenii ale vieţii publice. Trăim astăzi într-o eră a globalizării economice şi culturale. 

Oameni din ţări şi culturi diferite comunică frecvent în diverse ocazii. Ca să poată munci 

împreună, ei trebuie să se cunoască reciproc. Cunoaşterea reciprocă nu se reduce la cunoaşterea 

limbii în care comunică celălalt, ci şi la cunoaşterea culturii şi a tradiţiilor în care s-a format 

acesta. Obişnuim să spunem că trăim, cu toţii, într-un stat global. 

 Diferenţele culturale împiedică însă, adesea, buna înţelegere dintre oameni. Ei se 

raportează, în fond, la coduri de comunicare diferite, predeterminate de cultura proprie.Voi 

oferi în acest sens un exemplu simplu, din lumea animalelor.Este binecunoscut faptul că pisica 



 
 

 

 

42 

 
 

 

Nr. 19 - august 2017 

şi câinele nu se prea înţeleg şi sunt pregătiţi întotdeauna pentru atac. Acest fapt nu se datorează 

în vreun fel zestrei genetice, ci este o consecinţă a codului la care se raportează fiecare: câinele 

îşi flutură de obicei coada pentru a-şi exprima intenţiile prietenoase, pe când pisica recurge la 

acest gest pentru a-şi exprima ostilitatea. Duşmănia dintre aceste animale dispare însă când ele 

cresc şi se dezvoltă împreună, ceea ce înseamnă că, în aceste condiţii, îşi învaţă reciproc codul 

în care se exprimă. 

 Din acest exemplu se poate  extrage observaţia că şi oamenii pot  învăţa să  se înţeleagă 

unii pe ceilalţi, trăind împreună. Toată lumea afirmă că educaţia este importantă, chiar foarte 

importantă. Probleme apar însă atunci când se uită că educaţia este un domeniu complex şi 

complicat, cu o infinitate de variabile. Toţi  suntem martorii şi actorii educaţiei, dar numai unii 

dintre noi devin profesionişti în acest domeniu. Pentru toţi însă, educaţia se învaţă. Înveţi să 

înveţi. Te educi ca să educi. Ca părinţi, de multe ori simţim nevoia de a fi informaţi şi sprijiniţi 

pentru a ne creşte mai bine copiii. Profesionişti sau nu, toţi suntem implicaţi în procesul 

educaţiei şi este nevoie să identificăm schimbarea continuă a valorilor şi dimensiunilor 

acesteia. 

Nu există nici un dubiu asupra faptului că toţi avem nevoie de educaţie, nu numai unii 

dintre noi. Să nu uităm că societatea nu este formată numai din unii oameni, ci din toţi. Educaţi 

sau mai puţin educaţi, suntem parte a întregului şi dăm fiecare identitate şi specific comunităţii 

din care facem parte. Valoarea unui om este dată de unicitatea sa, de aceea ce reprezintă el prin 

particularităţile,  caracteristicile, capacităţile şi competenţele pe care le are, dar şi de modul în 

care este integrat social, apreciat de comunitatea şi societatea din care face parte. 

Unitatea de învăţământ, indiferent de gradul pe care îl reprezintă- preprimar, primar , 

gimnazial sau liceal-  este o organizaţie instituţională ce are drept obiectiv major valorificarea 

maximă a potenţialului de care dispun fiinţele umane printr-un proces de instruire 

specializat şi abilitarea acestora cu diverse competenţe care să le permită o adaptare, 

integrare şi valorizare în plan social şi profesional. 

 Cunoaşterea copilului este una din condiţiile esenţiale pentru integrarea lor în 

activitatea şcolară şi socială. Cercetarea atentă şi responsabilă a fiecărui copil conduce la 

descoperirea  resurselor interne şi a disponibilităţilor native , a experienţelor de viaţă şi a 

obişnuinţelor, a conceptelor şi a mentalităţilor, a intenţiilor şi intereselor, a convingerilor şi 

idealurilor. Copiii proveniţi dintr-o diversitate de medii socio- culturale, familiale, din etnii 

diferite, impun includerea lor în programe educaţionale adecvate. 

 Recunoscând valoarea îndemnului lui Seneca: ,,Lung e drumul prin învăţături, scurt 

şi eficace prin exemple “ (Epistole, VI ), considerăm că cele mai eficiente demersuri didactice 

menite să-i integreze pe toţi şcolarii în activitatea de instruire, sunt cele prin care le oferim cât 

mai multe ocazii să acţioneze împreună , să trăiască laolaltă. Oferindu-i copilului o multitudine 

de experienţe de învăţare, îi uşurăm integrarea în învăţământul de masă. 

Fiecare om are dreptul de a beneficia de sprijin pentru formarea şi integrarea lui socială 

şi individuală. Cu atât mai mult când este vorba de copii, aceştia au dreptul de a se dezvolta şi 

forma cât mai adecvat pentru a-şi construe unicitatea şi a participa la identitatea socială şi 

culturală din care fac parte. Este firesc ca societatea să îi sprijine prin politicile derulate la 
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început la nivelul familiei, apoi prin grădiniţă şi şcoală.Toţi copiii au dreptul, şi este firesc să 

fie participanţi la o educaţie de calitate, eficientă şi permanentă. 

Romii sunt, fără îndoială, o minoritate cu statut particular, nu doar în România, ci la 

nivel European. De sute de ani, ei au fost situaţi din mai multe puncte de vedere la limita 

inferioară a societăţii şi au constituit ţinta constantă a unor prejudecăţi şi obiectul unor 

puternice stereotipuri negative. Mai mult, romii au reprezentat, şi reprezintă chiar în prezent în 

multe ţări, inclusiv la noi, imaginea tipică a diferenţei culturale. În decursul istoriei, diferite 

state europene, între care şi România, au elaborat şi pus în practică politici de excludere, de 

reprimare sau chiar de anihilare a romilor, ca identitate culturală, ca grup etnic sau ca mod de 

viaţă. 

Din aceste motive, cazul romilor  este o excelentă ilustrare a teoriei psihosociologice a 

ţapului ispăşitor. Conform acestei teorii, în special în perioadele de criză, frustrarea acumulată 

de grupul majoritar este transformată în agresivitate faţă de un grup minoritar care este făcut 

responsabil de dificultăţile pe care le traversează ansamblul societăţii. 

În cazul romilor avem de-a face cu atitudini negative şi comportamente discriminatorii 

de factură rasistă. Existenţa rasismului la adresa romilor în societatea românească a fost 

puternic negată până recent dar este tot mai deschis recunoscută public. Această tendinţă de 

negare este de înţeles întrucât ea vine în contradicţie cu o caracteristică importantă a auto-

stereotipului românilor ca popor tolerant şi deschis. 

Prezentăm o situație de discriminare rasială din grădinița de copii: 

Un preșcolar (o fetiță) din grupa mare din Grădinița cu P.P. nr. 4 Roșiorii de Vede a 

venit plângând la educatoare că i-a fost furat telefonul cu care venise de acasă în timpul 

opționalului „Calculatorul, prietenul copiilor”. Educatoarea a venit cu fetița în sala de grup, a 

întrebat colegii dacă nu au vreo informație despre ce s-ar fi putut întâmpla cu telefonul acesteia. 

În clasă sunt doi preșcolari rromi, un băiat și o fată. Fata este cuminte și nu ridică probleme , 

în schimb băiatul lipsește destul de mult de la grădiniță. La întrebarea educatoarei, copiii au 

început să facă destul de multă gălagie, dar informațiile se îndreptau într-o singură direcție: 

baiatul rrom –R- a ieșit din sala de calculatoare, în timpul activității, pentru a merge la toaletă. 

Educatoarea a cerut copiilor să se uite bine în sala de grupă (pe măsuțe, în dulapuri), chiar și 

în ghiozdane, dacă nu cumva telefonul este acolo. Un băiat a început să povestească cum tatăl 

lui R este țigan și face bișniță cu telefoane, lucru care era de altfel cunoscut de ceilalți deoarece 

R se mândrea cu tatăl său și cu modul în care acesta se descurcă. R a început să spună ca nu 

are nici o legatură meseria tatălui său cu acel telefon dispărut. Un alt baiat a zis că l-a vazut pe 

R cum îi dadea ceva în pauză unui alt copil rrom. R nu s-a mai controlat la această afirmație, a 

trântit ghiozdanul și a ieșit din sala de grupă fără să-l poată opri cineva. Peste jumatate de oră, 

educatoarea este chemată afară din sala de grupă deoarece era cautată de tatăl lui R. Acesta a 

început sa îi explice educatoarei că băiatul lui nu fură, că ei nu sunt ca unii țigani. Educatoarea, 

supărată deja, a zis ca ea nu are de unde să știe acest lucru și că va trebui investigată amănunțit 

această situație. În acel moment, tatăl lui R a strigat că „asta” nu este grădiniță și că nu-l va 

mai lăsa pe R la grădiniță și a plecat împreună cu R foarte furios. Peste puțin timp, a sosit și 

mama fetiței care-și pierduse telefonul, și a rugat-o pe educatoare să o învoiasca să meargă la 

doctor, fiind puțin supărată că nu reușise să vorbească cu fetița pentru a-i comunica starea ei, 

deoarece aceasta și-a uitat telefonul acasă. Mama înca nu aflase nimic despre cele întâmplate… 
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În cazul majorității actorilor din această situație, discriminarea preșcolarului R este 

evidentă. Se observă mai ales rasismul clasic, dar și cel camuflat, mai ales în cazul educatoarei. 

Aceasta, cel mai probabil, ar fi reacționat altfel dacă R era absent în acea zi. Consecințele 

acestei întâmplări s-au reflectat cel mai puternic în cazul lui R, care, fără voia lui a fost 

îndepărtat de grădiniță. 

Măsuri concrete pe care le-ar putea lua conducerea grădiniței pentru diminuarea 

manifestărilor rasiste în grădiniță: 

1. Preșcolarii rromi să nu fie repartizați în grupa cea mai slabă, cum se întâmplă de obicei. 

În plus, în grupă preșcolarii să fie astfel dispuși încât copiii rromi să nu fie „separați” 

de ceilalți. 

2. În activitățile extrașcolare să fie implicați în aceeași măsură preșcolarii rromi și români. 

3. În fiecare grupă, la activitățile de educație pentru societate, câte un preșcolar să prezinte 

lucruri interesante despre familia sa și obiceiurile sale. Preșcolarii rromi nu vor fi lăsați 

printre ultimii dintre cei care prezintă. 

4. Adoptarea unui regulament școlar care să prevadă proceduri clare care se aplică în cazul 

unor situații de încălcare reală sau presupusă a regulilor (cum este această situație). 

Acest regulament să se aplice conform procedurii, indiferent de actorii implicați. 

5. Angajarea unui mediator școlar (dacă este posibil) 

Bibliografie: 

-Revista „Învăţământul preşcolar”, 1-2 / 2014. 

-Cucoş, Constantin, Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale, Editura Polirom, Iaşi, 

2000; 

-Şandru, Codrina, Sociologia relaţiilor interetnice.Note de curs, Tipografia Universităţii 

„Transilvania”, Braşov, 2002. 

 

Metode interactive de învăţare a pronumelui  

Prof. înv. primar, Lupu Angelica - Maria 

Şcoala Gimnazială ,,Anastasie Panu” Huşi, Jud. Vaslui 

 

Cuvântul metodă, ,,provenit din grecescul methodos (odos=cale, drum şi metha=către, 

spre), înseamnă ,,cale care duce spre”…aflarea adevărului; ,,cale de urmat” în vederea 

descoperirii adevărului; un mod de ,,urmărire”, de cercetare a unui lucru, de căutare, de 

explorare a unui fenomen obiectiv în vederea aflării adevărului; drum de parcurs în vederea 

atingerii unui scop, a obţinerii unui rezultat determinat” (Cerghit, 2006:17). 

În desfăşurarea activităţii la clasă, metodele de învăţământ sunt, de fapt, instrumentul 

cu ajutorul căruia învăţătorul transmite cunoştinţe, formează priceperi şi deprinderi. 
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Alegerea celor mai adecvate metode didactice se face în strânsă legătură cu obiectivele 

oeducative – operaţionale şi specifice. Stabilirea obiectivelor operaţionale oferă posibilitatea 

de a selecta conţinutul învăţării, de a elabora unele strategii de asimilare a informaţiilor, de a 

evalua continuu şi formativ rezultatele învăţării. 

Determinarea şi programarea metodelor şi procedeelor necesită o abordare complexă 

şi creatoare de către cadrele didactice precum şi o combinare optimă a acestora. La limba şi 

literatura română folosirea metodelor activ-participative conferă eficienţă lecţiei. 

           a) Jocul didactic este o activitate cu multe valenţe educative, dar şi o metodă cu 

excelente valori formative: îmbină activitatea de învăţare cu forma distractivă, atractivă a 

jocului; stimulează gândirea, imaginaţia, creativitatea; asigură antrenarea şi implicarea fiecărui 

elev în activitatea de instruire şi educare. 

b) Metoda asaltului de idei (Brainstormingul) – constă în formularea mai multor 

întrebări succesive menite să antreneze o gândire efervescentă a elevilor, reacţia afectivă şi 

intelectuală, precum şi formularea rapidă de răspunsuri. Scopul central îl reprezintă enunţarea 

a cât mai multe puncte de vedere, căci nu calitatea contează, ci cantitatea. De aceea, se admit 

ideile aşa-zis bizare, nonstandard. 

             În brainstorming se iniţiază discuţia despre o anumită temă, solicitându-se definirea 

noţiunii printr-un singur cuvânt sau grup de cuvinte, iar sintagmele obţinute se notează în mod 

neorganizat pe tablă, apoi se discută. Se desfăşoară în două faze: producţia de idei şi aprecierea 

critică a ideilor. 

             Exemplu: Prin metoda Brainstorming, în perechi sau grupuri mici, elevii îşi amintesc 

ceea ce ştiu despre pronumele personal şi scriu pe caiete. 

 c) Metoda Ştiu / Vreau să ştiu / Am învăţat – se realizează pe tablă, de către cadrul 

didactic, şi pe caiete, de elevi, tabelul corespunzător şi se completează prima rubrică, după ce 

copiii au lucrat câte cinci, în circa 10 minute. 

              

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT 

- este partea de vorbire care 

înlocuieşte numele unei 

persoane; 

- are trei persoane ; 

- are două numere; 

- îşi schimbă forma după 

persoană şi număr; 

- forme ale pronumelui 

personal - pronumele de 

politeţe; 

- dacă are gen ca şi 

substantivul; 

- dacă are timp ca şi verbul; 

- cum se face analiza 

morfologică, completă, a 

pronumelui personal; 

- pronumele personal are 

forme diferite la persoana a 

III-a (numărul singular şi 

plural) pentru genul 

masculin şi feminin; 

 



 
 

 

 

46 

 
 

 

Nr. 19 - august 2017 

 

După ce s-au cules toate informaţiile pentru prima rubrică, elevii sunt solicitaţi să 

mediteze circa 5 minute şi să spună ce vor să ştie despre pronumele personal. 

Elevii deschid manualul de clasa a IV-a la lecţia  ,,Pronumele personal”. De asemenea, 

se expune şi o planşă cu pronumele personal. Li se cere elevilor să noteze, individual, prin 

metoda  Sinelg, cu creionul, pe manual, următoarele:+ = ştiam ;-  = asta nu ştiam ( s-au 

folosit un număr restrâns de semne în funcţie de vârstă) 

Reuniţi în aceleaşi grupe, elevii îşi notează pe caiete la rubrica ,,Am învăţat’’ ceea ce 

au aflat în urma activităţii bazate pe metoda Sinelg. 

Se completează şi pe tablă tabelul Ştiu / Vreau să ştiu / Am învăţat. În felul acesta, 

copiii au o schemă clară, corectă despre cunoştinţele teoretice pe care trebuie să le 

stăpânească referitoare la pronumele personal. 

 d) Ciorchinele – este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea 

conexiunilor dintre idei. 

 Aceasta metodă se poate aplica în momentul în care elevii prezintă tot ceea ce ştiu 

despre pronumele personal, ordonând toate informaţiile pe care le deţin. 

Exemplu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e) Metoda cubului – se utilizează atunci când se urmăreşte explorarea unui subiect sau 

unei atitudini din mai multe perspective. 

                  În finalul activităţii se poate aplica o probă cu şase itemi prin intermediul căreia să 

se sondeze gradul de înţelegere şi de însuşire a problemei puse în discuţie. Se creează astfel un 

PRONUMELE 

PERSONAL 

Înlocuieşte 

numele unei 

persoane 

persoanele 

I (eu, noi) 

a II-a (tu, voi) 

a III-a (el, ea, 

ei, ele) 

numărul 

singular 

plural 

genul(numai 

la pers.a III-

a) 

masculin 

feminin 



 
 

 

 

47 

 
 

 

Nr. 19 - august 2017 

bun prilej de valorizare a activităţilor şi operaţiilor de gândire implicate în studierea unui 

conţinut 

  Exemplu: Am împărţit clasa în şase grupe, anunţând tema: Pronumele personal 

       Fiecare grupă are de rezolvat câte o sarcină de învăţare: 

    Grupa 1: Înlocuiţi substantivele subliniate cu pronume: 

Azor era un câine credincios.  ........... era un câine credincios.  

Ina şi Mihai sunt fraţi.  ........... sunt fraţi. 

Elevii au plantat un copac.  ........... au plantat un copac. 

Grupa 2: Subliniaţi pronumele personale, apoi schimbaţi numărul acestora şi scrieţi 

corect propoziţiile: 

 El iubeşte natura.     .......................................................... 

 Voi plecaţi la mare.    .......................................................... 

Eu alerg prin curte.    ........................................................... 

Grupa 3: Completaţi tabelul cu formele pronumelui personal pentru fiecare persoană 

şi fiecare număr: 

 

                 Grupa 4:  Scrie în dreptul pronumelui personal dat pronumele personal de politeţe 

corespunzător: 

tu - ........................................  voi - ......................................... 

el - ........................................  ei - ........................................... 

ea - .......................................  ele - ......................................... 

                Grupa 5: Alcătuieşte câte o propoziţie cu următoarele pronume personale de 

politeţe: dumneavoastră, dumnealui, dumnealor. 

 

 

Pronumele personal 

Persoana 
Numărul 

Singular Plural 

I – persoana sau persoanele care vorbesc;   

a II-a – persoana sau persoanele cu care se vorbeşte;   

a III-a – persoana sau persoanele despre care se vorbeşte.  
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                Grupa 6: Alege varianta corectă: 

tu merg / tu  merge    voi căntă / voi cântaţi 

el vorbeşte / el vorbeşti   noi plecăm / noi pleacă 

ei aleargă / ei alergăm   ele stă / ele stau 

Tema pentru toată clasa este redactarea unei compuneri: 

          Scrieţi un scurt text în care să aveţi cât mai multe personaje şi să folosiţi pronume 

personale. 

          Obţinem rezultate mai bune atunci când utilizăm în desfăşurarea lecţiei strategii activ – 

participative. Pentru a obţine rezultatele scontate, profesorul trebuie să îmbine optim metodele 

clasice cu cele moderne, cele pasive cu cele active.  

Bibliografie: 

1. Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006; 

2. Crăciun, Corneliu, Metodica predării limbii române în învăţământul primar, Editura 

Emia, Deva, 2009; 

3. Nuţă, Silvia, Metodica predării limbii române în clasele  primare, Editura Aramis, 

Bucureşti, 2001. 

 

Utilizarea metodelor interactive în clasa a II -a 

Prof. Pt. Înv. Primar Ivan Daniela 

Şc. Gimnazială „George Poboran” 

Slatina - Olt 

 

Implementarea în practica educativă a strategiilor manageriale interactive presupune 

un proces de învăţare socială, ce influenţează întreaga structură psihică a educatorului-

manager, dar şi a educabililor, toate aceste modificări de la nivelul personalităţii acestora 

reflectându-se în noi componente, atitudini, valori.  

Educatorii reprezintă principala resursă umană capabilă să prognozeze, organizeze şi 

coordoneze activităţile de introducere a noului, asigurând astfel dezvoltarea optimă a 

organizaţiei şcolare. Rezistenţa la schimbare este recunoscută de o mare parte dintre actorii 

mediului şcolar. Există o permanentă pendulare între misiunea şcolii de a asigura continuitatea 

socială si nevoia transformării practicilor educative, în sensul accelerării evoluţiei sociale.  

În acceptarea si aplicarea în activităţile didactice curente a unor noi strategii specifice 

managementului interactiv se manifestă tendinţa educatorilor de a respinge schimbarea . 

Numeroasele dificultăți semnalate în difuzarea noului în organizaţia şcolară sunt determinate 

de factori variaţi, dintre care pot fi amintiţi: lipsa informaţiilor, blocaje comunicaţionale, atât 

pe verticală ( minister, inspectorate şcolare, şcoli ), cât şi pe orizontală (în cadrul organizaţiei 

şcolare ). Cu alte cuvinte, educatorii-manageri se confruntă cu situaţii educative tot mai 
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complexe, fără ca ei să fie formaţi ca veritabili agenţi ai schimbării, capabili să practice un 

management interactiv la nivelul organizaţiei şcolare.  

Atunci când se utilizează învăţarea activă, elevii sunt angajaţi în mai multe activităţi 

decât simpla ascultare. Ei sunt implicaţi în dialog, dezbatere, scriere, rezolvare de probleme, 

precum şi în gândirea profundă – analiză, sinteză, evaluare. Toţi elevii trebuie să participe la 

propria lor educaţie. Profesorul va respecta diferenţele dintre elevi, nivelul de pregătire al 

fiecăruia, va aştepta o creştere de la fiecare copil şi va oferi tuturor şansa să cerceteze şi să 

exerseze prin dificultate crescătoare, sarcini interesante, importante.  

  Metodele interactive pot fi utilizate cu succes în cadrul lecţiilor în diferite momente ale 

acestora. Ele pot fi un mijloc de cunoaştere,de stocare,de fixare sau selectare a informaţiei 

sporind interesul elevului pentru învăţare. 

  Voi prezenta în continuare câteva activități de învățare desfășurate cu elevii clasei mele.  

☺ Text studiat: Judecata vulpii, Petre Ispirescu 

☺ Etapa: Prelectură/lectură/postlectură 

☺ Obiective: 

- să facă predicții; 

- să desprindă informații de detaliu din textul citit; 

- să sintetizeze mesajul textului; 

- să colaboreze cu colegii pentru realizarea sarcinilor de grup; 

- să-și exprime opinii personale și să ia decizii. 

☺ Posibile probleme: timp insuficient pentru rezolvarea unor sarcini 

PRELECTURA 

1.BRAINSTORMING – activitate individuală 

 Le voi cere elevilor să scrie pe caiet idei, opinii, păreri, gânduri sugerate de perechea 

de cuvinte ”bine – rău”.Voi solicita  pe câţiva dintre ei să citească ceea ce au scris, după 10 

minute. 

LECTURA PROPRIU-ZISĂ 

 2. LECTURA PREDICTIVĂ      

     Am împărţit textul în  5 fragmente. Se citeşte  primul fragment, se poartă 

discuţii, apoi se completează prima  rubrică din tabelul de pe tablă. 

 

Ce crezi că se va întâmpla? Ce s-a întâmplat cu adevărat? 
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 Ultima rubrică se completează după ce se citeşte fragmentul. Voi proceda la fel până 

la finalizarea lecturii. 

3. METODA EXPLOZIEI STELARE - activitate pe grupe 

Elevii se vor împărţi în 5 grupe( fiecare grupă va avea un nume). Fiecare echipă va alcătui  

întrebări (minim 3) care să înceapă cu unul din cuvintele de pe steluţa primită, la care vor și 

răspunde . 

 

 Echipa 1: Cine...........................................? 

 Echipa 2: Unde............................................? 

 Echipa 3: De ce..............................................? 

 Echipa 4: Când...............................................? 

 Echipa 5: Ce....................................................? 

 

4. METODA CADRANELOR- activitate pe echipe 

S-au format patru echipe, fiecare echipă având de rezolvat cerinţa unui cadran. 

 

CADRANUL I 

G. Care sunt cuvintele ”cheie”din textul citit? 

 

 

CADRANUL II 

 Care sunt personajele pozitive din 

textul citit? Dar cele negative?  Găsiți 

două exemple din ceea ce au făcut, 

care să demonstreze aceasta. 
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CADRANUL III 

 Ce învățătură se desprinde din textul 

citit? Găsiți un proverb potrivit. 

CADRANUL IV 

 Ați  aflat din text care a fost judecata 

vulpii. Ce alt final putea avea textul? 

 

5.TURUL GALERIEI 

Posterele obţinute prin rezolvarea sarcinilor de la metoda Cadranele se expun pe pereţii 

clasei (Galeria Cadranelor). 

Elevii trec, pe rând, pe la fiecare poster, pentru a examina produsele colegilor, pentru 

a face unele comentarii sau observaţii, ce se vor nota pe posterul analizat. 

 

POSTLECTURA 

6. TEORIA INTELIGENŢELOR MULTIPLE 

Elevii se împart în 6 grupe. 

 Grupa scriitorilor    

Ai aflat din text părerea vulpei despre faptele şarpelui, în rolul său de judecător. Tu ce crezi 

despre asta? 

 Grupa pictorilor 

     Ilustraţi printr-un desen/colaj momentul care v-a plăcut mai mult din textul citit. 

 Grupa muzicienilor  

Căutați un fragment muzical (din căntecele cunoscute) inspirit de personajul preferat din 

textul citit.  

 Grupa actorilor  

 Joc de rol: Interpretaţi în faţa clasei dialogul dintre şarpe şi vulpe (finalul textului). 

 Grupa matematicienilor 

Ordonați cuvintele în enunțuri. Ce ați obținut ? 

a) de la moarte, a salvat, un șarpe, un om ; 

b) să-l mănânce, șarpele voia ,pe om, văzându-se liber ; 

c) să meargă, omul, șarpelui, îi propuse, la judecată ; 

d) la locul întâmplării, pentru a judeca, să meargă, vulpea le propuse ; 

e) cu, vulpea, dreptate, judecă. 
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 Grupa cercetașilor ( inteligenţa spaţial-vizuală  - capacitatea de a forma un model 

mental spaţial, de a rezolva probleme prin intermediul reprezentărilor spaţiale şi ale 

imaginii, si 

 mţul orientării în spaţiu, capacitatea de a citi hărţi, diagrame, grafice). 

Coloraţi cu culoarea albastru deschis un cuvânt din titlul textului citit. 

Ă 

  

Ă T A C E D U J 

T R E C U T 

 

L 

 

U 

 

A O 

 

Ă T A C E D U J 

C I N E V A 

 

E 

   

E 

 

J U D E C A T Ă 

 

D O U Ă 

 

A 

 

M A R E 

U 

 

M 

 

T O I 

   

L 

J E 

 

Ă S A R P E L E 

 

I 

 

I C 

 

A I D A N 

  

J U D E C A T Ă 

 

 

Am putut observa că elevii sunt altfel stimulaţi la activitate şi se implică cu mai mult 

interes,lucrează motivat. Pot spune că metodele interactive asigură elevilor condiţii optime să 

se afirme, atât individual cât şi în echipă. Spre exemplu, unii elevi cu dificultăţi de învăţare, 

care au fost mai reţinuţi au reuşit să fie mai stăpâni pe ei, au prins curaj să-şi exprime propriile 

idei, să le compare cu ale celorlalţi colegi de grup, să fie dispuşi să înveţe unii de la alţii fără 

să se critice sau să-şi subaprecieze capacităţile, cu alte cuvinte să se integreze în colectivitate 

şi să se simtă utili şi responsabili în cadrul grupului.  

Organizarea învăţării prin utilizarea metodelor interactive, a activităţilor în grup, 

stimulează spontaneitatea, creativitatea elevilor, creaţia de idei; astfel ideile unora sunt 

generate sau îmbogăţite de ideile celorlalţi, împreună contribuind la realizarea produsului (la 

rezolvarea sarcinilor, care nu sunt doar “ale mele” ci “ale noastre” şi trebuiesc rezolvate 

conştient).  
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Dezvoltarea inteligenţei emoţionale la elevii de vârstă şcolară mică 

Inv. Smaranda Nicoleta Lup, Liceul Teoretic “Nicolae Balcescu” Cluj-Napoca 

Înv. Smaranda Lup, Şcoala Generală Rebrişoara, jud. Bistriţa-Năsăud 

  

Materialul de faţă supune atenţiei cadrelor didactice o serie de activităţi şi exerciţii 

pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la elevii claselor din ciclul primar. 

Argument:  

Complexitatea mereu crescândă a societăţii contemporane face ca inteligenţa cognitivă, 

cel mai frecvent evaluată în context educaţional, să fie insuficientă în rezolvarea problemelor 

cotidiene şi integrarea socio-profesională a generaţiei viitoare. Observăm o tendinţă a 

generaţiei actuale de copii de a avea mai multe probleme emoţionale decât în trecut. Aceştia 

sunt mai singuri şi mai deprimaţi, mai furioşi şi mai nestăpâniţi, mai emotivi şi mai înclinaţi 

să devină anxioşi din orice, mai impulsivi şi mai agresivi. Uneori, mizând pe succesul şcolar 

exprimat în note mari, şcoala lasă la întâmplare educaţia emoţională a elevilor, supralicitând 

unilateral pregătirea şcolară (cognitivă). Prin urmare se impune o nouă viziune în privinţa a 

ceea ce şcoala poate oferi elevului (în afară de informaţii brute) în aşa fel încât acesta să se 

adapteze cât mai bine realităţilor cotidiene. 

Consider că participarea părinţilor în cadrul activităţilor (pentru consecvenţă şi 

continuitate) şi colaborarea între părinţi - învăţătoare - şi consilierul scolar, va conferi un plus 

de eficacitate rezultatelor. Voi reda în continuare o serie de activităţi conţinând ideile ce vot fi 

transmise, jocurile şi obiectivele urmărite, asfel: 

Activitatea nr. 1 - Acceptarea de sine. Titlul activităţii: „EU printre ceilalţi”. 

Obiective: să înţeleagă că fiecare dintre noi este ceva unic, să înveţe că oamenii au 

multe calităţi şi caracteristici diferite, să înţeleagă că oamenii au şi puncte slabe şi domenii în 

care sunt foarte competenţi, să înţeleagă faptul că oamenii se dezvoltă şi se schimbă, să 

înţeleagă că toată lumea greşeşte şi a greşi este ceva normal, să înţeleagă că dacă cineva face 

o greşeală, acea persoană nu este proastă sau rea. 

Joc introductiv ”Vânătoare de oameni”: elevii împărţiti în grupuri vor pleca într-o 

expediţie imaginară de „vânătoare de oameni” pentru a afla câte ceva despre colegii lor. 

Moderatorul citeşte de pe o planşă o serie de caracteristici (ochi căprui, are animale mai 
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speciale pe lângă casă, este mezinul familiei, îi place muzica/poezia, are pistrui etc.) iar elevii 

se îndreaptă spre acei colegi care deţin caracteristicile enunţate. Se discută despre lucrurile noi 

descoperite la unii din colegi, despre faptul că sunt diferiţi, dar fiecare este unic, însă avem şi 

lucruri în comun. Vom ajuta copiii să înţeleagă că a fi diferit nu ne face mai buni sau mai răi, 

ci doar unici. 

Fişe: „Poster cu oameni” (conţin 4 cadrane: ce îţi place să faci, ce nu îţi place să faci, 

ceva special pentru tine, ceva la care te pricepi) din care va reieşi ideea că oamenii însumează 

calităţi diferite şi schimbătoare şi că nu ne putem identifica doar printr-o singură calitate. 

Planşa cu abilităţi: „pot să fac/nu pot să fac”. Elevii vor fi ajutaţi să înţeleagă că fiecare 

are puncte tari şi puncte slabe şi că este normal să putem face doar anumite lucruri şi nu totul. 

„Schimbare, schimbare”. Li se va solicita copiilor să aducă un obiect aparţinând 

trecutului lor şi să descrie evoluţia lor în timp faţă de momentul când foloseau acel obiect 

(păpuşa, suzeta, hăinuţe mici etc). Moderatorul va accentua faptul că toţi ne schimbăm, însă în 

maniere diferite. Se folosesc evocările părinţilor care doresc să fie prezenţi la activitate. 

„OOps”. Se citeşte povestea unui copil care face o greşeală şi modul cum se simte el. 

Din discuţii moderatorul va extrage ideea că nu este indicat să încercăm să facem greşeli, dar 

dacă se întâmplă să facem una, nu este neobişnuit sau groaznic, nu înseamnă că suntem 

incompetenţi, răi sau proşti. 

Activitatatea nr. 2 – Emoţii. Titlul: „Ce simt eu? 

Obiective: să îşi dezvolte vocabularul referitor la exprimarea emoţiilor, să înveţe că 

este ceva normal să avem emoţii, să deosebească durerea fizică de cea sufletească/emoţională, 

să diferenţieze emoţiile plăcute de cele neplăcute, să înţeleagă că este bine să ne exprimăm 

emoţiile, să recunoască diferenţa între pericolul real şi sentimentul de frică şi să discute despre 

modalităţile în care putem face faţă fricii. 

Joc: „Roata emoţiilor” - se face dintr-un carton şi se scriu în cele 13 cadrane, 

următoarele stări: agitat, nemulţumit, trist, fericit, agresiv, supărat, nervos, frustrat, tulburat, 

sigur, îngrijorat, speriat, furios. Scopul coordonatorului este de a ajuta copiii să exprime ceea 

ce simt. Este posibil ca unii elevi să nu poată să exprime cu claritate ce înseamnă o emoţie, 

însă le putem oferi alternativa de a-i pune să distingă între o emoţie pozitivă (bună) şi una 

negativă (rea). 

Joc: „Unde te doare”, prin care elevii vor învăţa să deosebească durerea fizică de cea 

sufletească/emoţională. 

Cartonaşe: „Fie că ne place, fie că nu.” Cu situaţii: ţi-a căzut un dinte, ai învăţat să 

citeşti, ai pierdut o carte, părinţii te-au pedepsit pentru că ai minţit, ai învăţat să mergi pe 

bicicletă, ţi-ai făcut un nou prieten etc. Elevii vor învăţa să diferenţieze emoţiile plăcute de cele 

neplăcute şi vor înţelege că emoţiile plăcute sunt preferabile, iar asupra celor neplăcute putem 

avea control, spunându-ne că problemele se pot rezolva; şi doar pentru că acum ne simţim rău, 

nu înseamnă că ne vom simţi aşa mereu. 

„Exprimă-te” - joc prin care elevii vor fi ajutaţi să înţeleagă că este bine să ne exprimăm 

emoţiile. Vom folosi pungi şi fâşii de hârtie pe care vom scrie emoţiile spuse de copii. Vom 
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face analogie între bileţelele băgate în pungi şi situaţia în care nu spunem ce simţim (ne 

ascundem sentimentele). 

„Mi-e frică”- copiii vor fi ajutaţi să discrimineze între pericolul real şi cel imaginar. 

Vor discuta despre modalităţile în care putem face faţă fricii, împărtăşind din experienţa 

proprie - de ex.: pot să vorbească cu cineva despre frica lor, pot să îşi pună o mască pe uşa 

camerei pentru a speria monştri, să îşi imagineze că-şi pun fricile într-o cutie pe care o pun 

apoi pe un raft înalt. 

Activitatatea nr. 3 - Convingeri şi comportamente. Titlul activităţii: „Ce cred şi ce 

fac eu?”. 

Obiective: să distingă între realitate şi fantezie, să sesizeze că există mai multe 

modalităţi de a ne comporta şi ei sunt cei responsabili de alegerea comportamentului lor, să 

facă diferenţa între comportamentele de bun-simţ şi cele neadecvate, sesizarea efectelor 

negative ale cerinţelor absurde şi rigide, să identifice exemple şi efecte de gândire exagerată, 

să recunoască cauzele şi efectele unor comportamente. 

Povestea „Cenuşăreasa” – discuţii asupra întâmplărilor din poveste: care s-ar putea 

materializa în realitate şi care nu? Scopul activităţii nu este să descurajeze în întregime fantezia, 

ci să îi ajute pe elevi să înţeleagă cum diferă ea de realitate. 

Putem alege exerciţii ca: „Alege cum să te comporţi”; „Potrivit sau nepotrivit” – elevii 

vor alege comportamentele care sunt adecvate şi care nu, de pe jetoane cu acţiuni şi dintr-o 

povestire scurtă; „Trebuie să fie aşa cum vreau eu”- cerinţele absolutiste şi rigide au consecinţe 

negative iar elevii trebuie să înţeleagă că există alternative pentru aceste cerinţe. Un rol 

important în această activitate îl are intervenţia părinţilor; „Exagerări”- coordonatorul va 

facilita ideea că uneori oamenii exagerează pentru a se simţi mai importanţi, pentru a fi în 

centrul atenţiei; „Cauză şi efect”- li se va explica elevilor că datorită faptului că o persoană 

face ceva, cursul evenimentelor se schimbă (cauză -efect). 

Alte activităţi: 

Rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor 

Obiective: să înveţe că deciziile pe care le luăm au consecinţe, să evalueze consecinţele 

luării de decizii colaborative/necolaborative, să diferenţieze problemele importante de cele mai 

puţin importante şi să conştientizeze faptul că percepţia asupra importanţei unei probleme se 

poate modifica, să înveţe că cele mai multe probleme au mai mult de o soluţie, să înţeleagă că 

unele probleme nu au soluţii bune, să sesizeze importanţa împărtăşirii problemelor cu ceilalţi. 

Relaţiile interpersonale. 

Obiective: să identifice moduri în care oamenii diferă/se aseamănă, să recunoască 

efectele etichetării asupra relaţiilor, dezvoltarea toleranţei faţă de ceilalţi care nu se comportă 

aşa cum am vrea noi, să îşi dezvolte abilitatea de a primi şi a face complimente, să înveţe să 

accepte că ceilalţi fac greşeli, să distingă comportamentele pozitive de cele negative în 

comunicarea interpersonală. 

Materialul de faţă se vrea un preambul pentru stârnirea interesului cadrelor didactice în 

implementarea unor astfel de acţiuni educaţionale (pot fi propuse ca şi discipline optionale), 
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cu scopul integrării de mai târziu a elevilor în viaţa socială prin dezvoltarea abilităţilor de 

relaţionare şi a inteligenţei emoţionale a acestora. Personal aplicând acest program (coroborat 

cu o serie de poveşti terapeutice), am constatat un foarte mare interes al copiilor în primul rând 

în a vorbi despre sine, a se juca şi a fi ascultaţi. Este din păcate din ce în ce o mai mare carenţă 

timpul părinţilor acordat copiilor, din cauză că suntem cu toţii din ce în ce mai ocupaţi. Copiii 

au perceput acestă oră ca o activitate altfel, iesită din rutina şcolară, ceva relaxant, fiind 

bucuroşi ca s-au putut exprima. 

Bibliografie:  

Ann Vernon, “Dezvoltarea inteligenţei emoţionale”, ed. ASCR, Cluj Napoca, 2006 

  

Comunicarea didactică eficientă 

Prof. înv. primar Ion Florentina 

                                                                                      Școala Gimnazială Nr. 18 ” Jean Bart” 

                                                                                                                                    Constanța 

 

            Actul educativ este un act ce ține de sfera relațiilor interpersonale, eficiența sa se decide 

pe terenul raporturilor concrete zilnice dintre profesor și elev. În problema relației profesor- 

elev, pe lângă o bogată experiență pozitivă ce s-a acumulat în decursul anilor se constată că, 

uneori, predomină arbitrajul, practicile învechite și prejudecăți pe care o atitudine 

conservatoare le menține. Pentru perfecționarea relației profesor-elev este necesar să se ia în 

considerare obiectivele educației, pe de o parte, și psihologia tineretului contemporan, pe de 

altă parte, actul instructiv-educativ fiind un proces ce continuă să fie o invenție socială. 

           Relațiile dintre profesor și clasă se polarizează, în general, în sentimente de simpatie, 

încredere reciprocă sau, dimpotrivă, de antipatie, neîncredere și chiar ostilitate. Sunt și cazuri 

când contactul spiritual dintre profesor și elev nu trece de zona indiferenței( clasa nu există 

pentru profesor și nici profesorul pentru clasă). Inițiativa trebuie să aparțină însă profesorului, 

care ținând seama de legea esențială a relațiilor afective interumane potrivit căreia: „simpatia 

și bunăvoința naște simpatie și bunăvoință, antipatia și ostilitatea trezesc sentimente de aceiași 

calitate”, trebuie să conducă, să dirijeze aceste relații și să le structureze pe relații de colaborare. 

În urma studiilor efectuate s-a constatat că o parte dintre profesori nu reacționează adecvat nici 

în cazul răspunsurilor bune (corecte) ale elevilor și nici în cazul răspunsurilor greșite (nule) ele 

elevilor. 

         Deosebit interes psihologic prezintă reacția acelor profesori care, după opinia elevilor, 

nu se bucură când aceștia dau răspunsuri corecte, ci dimpotrivă, le pare rău sau se arată 

surprinși, se miră că răspund bine, stau la îndoială dacă să le pună nota, îi ironizează, etc. S-a 

ajuns la concluzia că, în aceste cazuri nu se respectă un principiu fundamental al educației, și 

anume, încurajarea printr-o judicioasă folosire a laudei și a dojanei. Un profesor care dojenește 

mai mult decât laudă sau care nu spune nimic atunci când ar trebui să spună, nu folosește 

suficient criteriile aprecierii pozitive pentru formarea și schimbarea comportamentului 

elevului. 
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         Sursa de nemulțumire a elevilor își are originea în comportamentul unor cadre didactice, 

în imaginea deformată pe care unii elevi o au despre profesori și profesorii despre ei. Utilizarea 

noilor tehnologii didactice, instruirea programată, duc în cele din urmă tocmai la selecționarea 

și întărirea comportamentelor adecvate, la realizarea în condiții optime a conexiunii inverse, la 

aprecierea performanțelor școlare ale elevilor pe baze științifice și în condițiile unei 

obiectivități știute. 

        După cum rezultă în urma constatărilor, o parte însemnată din profesori, în aprecierile pe 

care le fac asupra elevilor, pun accentul cu precădere pe eșecurile acestora, fac prognoze 

descurajatoare , pierzând din vedere perspectiva optimistă a viitorului elevului. 

 Autoritatea agresivă a profesorului trebuie înlocuită cu una întemeiată pe relații în care 

profesorul are rol de îndrumător și coordonator al activității elevului. Se poate scoate în 

evidență consecințele dezastroase pe care îl are controlul agresiv asupra elevilor. Orice 

încercare de a umili sau încurca un elev, mai ales în prezența colegilor săi, va sfârși printr-un 

rezultat nedorit; elevul ori se retrage în sine refuzând să mai comunice, ori reacționează violent 

față de încercarea de a fi încurcat sau umilit. 

 Indiferența față de personalitatea elevului amenință nevoile și trebuințele spirituale de 

bază ale acestuia față de sine, nevoia de răspuns afectiv din partea celor din jur, nevoia de 

securitate pe termen lung, de succes, precum și nevoia de a aparține unui grup și a fi acceptat 

de acesta. 

 Practica școlară tradițională ne-a lăsat imaginea profesorului care vrea să domine elevii 

și să-i subordoneze. Într-un asemenea climat nimic nu se face din convingere și pasiune. Este 

necesar să se facă trecerea de la vechiul tip de relații la relații în care profesorul colaborează 

cu elevii. 

           Principala activitate a acestuia nu va fi predarea ci angajarea elevilor în investigații și 

lucrări independente. Relațiile bazate pe stimă și respect reciproc reclamă și un limbaj adecvat. 

Expresiile ironice și jignitoare tulbură atitudinea elevilor față de profesorul lor și îngreunează 

crearea unui climat favorabil muncii creatoare în clasă. 

 Este greșită părerea unor profesori că este suficient ca elevii să asculte explicațiile și 

doar atât. Este necesară participarea directă a elevilor în procesul de predare. O asemenea 

implicare devine posibilă doar atunci când predarea alternează cu perioade de întrebări-

răspunsuri de verificare a conceptelor și înțelesurilor, explicații și discuții destinate detailării 

acestora.  

Un profesor care are o comunicare cât mai bună cu elevii trebuie să știe să gândească 

modalități de înlăturare a unor dificultăți și obstacole posibile. Deseori profesorii sunt tentați 

să poarte discuții cu elevii buni, să le asculte explicațiile, iar cei slabi să fie marginalizați. În 

acest caz, elevii, îndeosebi cei pasivi la lecție întâmpină o serie de obstacole, mai ales în 

înțelegerea noțiunilor și în interpretarea acestora. Comunicarea trebuie făcută cu toți elevii, 

antrenându-i pe fiecare în parte, în funcție de particularitățile și caracterul fiecăruia. Depinde, 

în primul rând de conduita profesorului, pentru ca toți elevii să fie implicați în actul didactic. 

De multe ori relația dintre profesor și elevii slabi lasă de dorit. În general aceștia sunt 

marginalizați  și suferă din cauza neantrenării lor în actul de comunicare pe timpul ascultării 

sau predării unei teme, plecând din clasă cu lecția neînvățată. Acești elevii, cu precădere cei 
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timizi, trebuie încurajați, motivați, antrenați în cadrul unei lecții. Profesorul care cunoaște arta 

comunicării și care a dobândit aptitudini pedagogice știe că lecția se poate preda împreună cu 

clasa, că informația nu trebuie să fie unidirecțională, doar ca un bagaj de informații pe care 

elevul trebuie să și le însușească. 

 Raporturile dintre profesor și elev nu prezintă numai o latură intelectuală. Factorul 

afectiv are o importanță deosebită asupra randamentului intelectual al elevului. Crearea de 

bună dispoziție în clasă reprezintă o condiție necesară pentru evitarea eșecului școlar. Fiecare 

lecție se desfășoară într-un climat afectiv particular, dispoziția clasei variază în funcție de cea 

a profesorului. 

            Traducând în termeni pedagogici, elevul trebuie să fie conștient de rolul său unic în 

cadrul lecției. Pe parcursul unei ore de curs, mesajul transmis de profesor este unul singur și 

totuși, în funcție de personalitatea și participarea, respectiv conectarea la activitatea din clasă 

a fiecărui elev, modul de percepere este diferit. Astfel, în funcție de feed-back-urile primite 

(verbale, paraverbale, mixte) profesorul își poate conduce cu mai multă eficiență activitatea 

didactică. Procentajul câștigului din partea elevului va fi și el direct proporțional cu gradul de 

implicare al acestuia în propria instruire. 

Bibliografie: 

- Cucoș Constantin, „Pedagogie”, Editura POLIROM, Iași, 1998; 

- Gherguț Alois, „ Management general și strategic în educație- ghid practic”, Editura 

POLIROM, Iași 2007; 

- Iucu Romiță B., „ Managementul și gestiunea clasei de elevi  Fundamente teoretico-    

metodologice”, Editura POLIRIM, Iași, 2000; 

 

Gestionarea și analiza chestionarelor 

Prof. Aurora Lasac,  

Școala Gimnazială ,,Sf. Andrei”  Brăila 

 

Cuvinte cheie: chestionarul, instrumente de măsurare utilizate, interpretarea 

rezultatelor, anexe 

1. Chestionarul este instrumentul cel mai utilizat și el constă dintr-un set de întrebări 

formulate în scris și ordonate în mod logic, care se referă la anumite aspecte ale vieții 

sociale. Calitatea cercetării realizate cu ajutorul chestionarului depinde în primul rand 

de calitatea întrebărilor acestuia. 

În elaborarea chestionarului  se procedează în felul urmator: mai întai se stabileste tema 

investigatiei, dupa care se vor identifica aspectele ce decurg din această temă și se va fixa locul 

fiecăruia în cadrul domeniului investigat. În funcție de aspectele urmărite se vor formula 

întrebări clare și precise, se va proceda apoi la ordonarea logică a întrebărilor formulate. Odată 

întocmit, chestionarul va fi administrat unui numar redus de persoane pentru a răspunde la 

întrebările pe care le contine. Din analiza răspunsurilor date cercetatorul poate să-și dea seama 
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dacă întrebările sunt înțelese de către cei ce urmează să raspundă, dacă sunt clar formulate și 

dacă pe baza lor se pot obține răspunsuri concludente. Chestionarele de opinie au ca scop 

cunoașterea opiniilor și atitudinilor respondenților față de anumite realități sociale iar prin 

intermediul lor și cunoașterea realităților la care se referă aceste opinii. 

Chestionarul a fost aplicat la un numar de 15 persoane peste 45 ani și un numar de 14 

persoane sub 45 ani cu mențiunea că 1 persoană nu a declarat vârsta și vechimea în învatamant. 

Persoanele chestionate sunt profesori, profesori pentru învatamant primar , învatatori și 

personal didactic auxiliar din Școala Gimnazială ,,Sf. Andrei” Brăila. 

 

1. Instrumentele de măsurare utilizate  

       Pentru măsurare s-au utilizat două chestionare: Chestionarul motivațional (după R. Bazin) 

ce conține 35 itemi. Răspunsul s-a cotat pe o scală de 5 trepte, interpretarea realizându-se pe 

grupe de trebuințe- ANEXA 1; Test de evaluare a satisfacției muncii- ANEXA 2.  Pentru 

interpretarea rezultatelor s-au utilizat: Exemplu de calcul a scorului- ANEXA 3; Centralizator 

rezultate chestionar- ANEXA 4 

2. Rezultate statistice și interpretarea lor  

      Motivația este un ansamblu de factori dinamici care determină conduita unui individ, 

persoane. În muncă acționează o serie de factori motivaționali care influențează 

comportamentul individului. Aceștia sunt: Trebuințele personale, nevoia de echitate între 

eforturi și recompense, salariul, relațiile la locul de muncă. 

A.Chestionarul motivațional a fost aplicat unui număr de 30 persoane, astfel: 

 

     Colectivul este distribuit aproape egal. Rezultatele statistice obținute de angajații Școlii 

Gimnaziale ,,Sf. Andrei” sunt reprezentate statistic în diagrama următoare:  
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    Din diagrama comparativă, reies următoarele informații: dominanta pentru un procent 

de 50% este nevoia de afiliere la grup, cooperare, apartenență  la  grup, urmată de un procent 

de 16,66% unde domină nevoia de securitate și un procent de 6,66% -nevoi legate de stimă 

și statut coroborate cu nevoia de afiliere la grup, cooperare, apartenență la grup și un procent 

de 26,66% nevoia de securitate coroborate cu nevoia de afiliere la grup, cooperare, 

apartenență la grup. 

     Trebuințele  de afiliere la grup, cooperare, apartenență la grup, sunt determinate de 

multitudinea funcțiilor Sinelui. La locul de muncă, omul prestează serviciu, oferă cunoștințe, 

informații, obține rezultate, este lăudat sau nu de superiori. Odată ajuns la locul de muncă, 

angajatul își manifestă dorința de a fi alături de colegi, de echipa de lucru, având în genere 

preocuparea de a face ce fac și ceilalți colegi, manifestând tendință spre conformism. La acest 

nivel se adaugă nevoia de a dărui și primi afecțiune, ce presupune transmiterea unui conținut 

complex de trăiri afective, nevoia de apartenență la grup. Nevoile sociale sunt foarte importante 

și trebuie luate în considerare pentru o creștere a performanțelor organizației și a celor ce 

lucrează în ea.  Problemele majore precum birocrația excesivă, lipsa de politețe, lipsa de respect 

față de cetățean își au originea în sistemul deficitar de training, dar și în sistemul de motivare 

a angajaților. Angajații se pot motiva prin răspuns la nevoile lor specifice și o adaptare la 

context, prin care acestora le crește satisfacția în muncă și implicit productivitatea muncii, deci 

performanța.  Motivația psihosocială predomină la nivelul organizației este 50 %, așadar ea 

cuprinde o mare parte a colectivității. 

Nevoia de stimă și statut asociată cu cea de securitate se manifestă prin dorința de 

realizare, de încredere, dorința de a avea reputație, recunoaștere, stimă, prestigiu, faimă. 

Satisfacerea acestora duce la încrederea de sine, conștientizarea valorilor proprii, sentimentul 

de a fi util și necesar în lume. 

Nevoia de siguranță a locului de muncă, condiții de viață sigure, asigurarea viitorului 

garantat de asigurări sociale, medicale indică nevoia de a fi susținut de grupul de lucru dîn 

organizație. Sunt persoane ce se simt în siguranță alături ce ceilalți.  

B. Test de evaluare a satisfacției muncii 

     Satisfacția muncii este o emoție plăcută,  pozitivă, rezultată din evaluarea muncii 

depuse. Ea este un factor motivațional foarte important și direct implicată în rezultatele muncii. 

Este adevărat că ea depinde de caracteristicile individului, de cele ale postului ocupat dar și de 

contextul în care se desfășoară munca. În cadrul indicelui global al satisfacției muncii au fost 

încluse cinci aspecte: facilități, condiții fizice ale muncii, relațiile umane în muncă, cadrul 

organizațional al muncii.  La cel de-l doilea înstrument de lucru s-au obținut următoarele 

rezultate: un indice global al satisfacției muncii mai mare de 4,00 la 36,66 % (11 persoane),  
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un i.g.s.m. între 3,5-4,00 % la 40% dîntre angajați (12 persoane), între 3,0-3,50 % la un număr 

de 4 angajați și un i.g.s.m. sub 3,00% la 3 angajați cu vechime în muncă de 14 ani la doi 

angajați și 15 ani la un angajat. 

 

     Psihologic, diagrama distribuției indică faptul că la nivelul organizației satisfacția 

muncii depuse înregistrează un nivel mediu de realizare, în sensul că doar 6 angajați au un 

indice global de satisfacție a muncii ridicat (i.g.s.m.>4), ceea ce semnifică că aceștia resimt 

echilibrul între ceea ce obțin ca recompensă a muncii și ceea ce estimează că ar trebui să 

obțină=satisfacție deplină la aceasta. Desigur, raportat la numărul celor testați, rezultatul nu 

este destul de motivant pentru directorul școlii. Se constată că 40% dintre angajați, au un 

i.g.s.m. între 3,5-4,00, ceea ce indică existența satisfacției muncii dar cu unele surse de 

insatisfacție. Fiecare angajat, pentru a crește calitatea umană a muncii sale și implicit pentru a 

obține satisfacție în muncă, are la îndemână posibilități cum ar fi: înfrumusețarea locului de 

muncă, acordarea unei atenții speciale relațiilor cu colegii, participarea activă la rezolvarea 

problemelor colectivului și ale organizației, specializarea continuă și perfecționarea în profesia 

aleasă. 

    Un grad scăzut de satisfacție îl înregistrează 4 angajați (13,3%) din care 1 cu vechime 

până în 15 ani și 3 cu vechime mai mare de 15 ani, fiecare, având un i.g.s.m. situat în intervalul 

3,00-3,5 . Aceste surse de insatisfacție ar putea fi: Comunicarea în interiorul colectivului, 

personalitatea subiecților, salariul, calitatea relațiilor ierarhice, probleme de familie, orarul de 

lucru, facilități oferite de organizație, comunicarea în interiorul colectivului, 

   Satisfacția muncii depinde și de caracteristicile persoanei, ale postului ocupat de 

aceasta: 10% din totalul celor chestionați (30)  nu au nici o satisfacție a muncii lor, i.g.s.m 

<3,00. Se poate vorbi de cauza legată de caracteristicile fizice ale locului de muncă, relații 

umane, cadrul organizațional, varietatea și monotonia muncii. Toate acestea depind de la 

angajat la angajat. La nivelul unității școlare procentul realizat este foarte mic. Cu aceștia 

directorul trebuie să comunice mai mult, deoarece raportul dintre contribuție-recompensă în 

muncă este diferită în raport cu ceilalți angajați.  

Bibliografie: 
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ANEXA 1 

CHESTIONAR MOTIVAȚIONAL 

 Vă prezentăm mai jos o listă cu trebuințe și motive privind activitatea dumneavoastră 

profesională. Pentru fiecare cinci tipuri de răspunsuri posibile, alegeți răspunsul cel mai fidel 

opiniei dumneavoastră 

A. De acord (5 puncte) 

B. Parțial de acord (4 puncte) 

C. Nu știu (3 puncte) 

D. Ușor dezacord ( 2 puncte) 

E. Dezacord (1 punct) 

Nr Lista motivelor și trebuințelor profeșionale A B C D E 

1 Un loc de muncă permanent și sigur      

2 Respect de sine ca persoană      

3 Program fix de lucru, perioade de repaus, distracții      

4 Salariu ridicat      

5 Înstituție cu bună reputație, prestigiu      

6 Condiții fizice bune pentru muncă      

7 Avantaje de genul: transport gratuit, locuință de 

serviciu 

     

8 Posibilitatea de a face muncă de calitate      

9 Un loc de muncă în care poți face carieră      

10 Bună înțelegere cu ceilalți colegi      

11 O comunicare bună      

12 Posibilitatea asumării riscului      

13 Poziție, statut înalt în instituție      

14 Posibilități de promovare      

15 Muncă stimulativă, interesantă      

16 Pensionarea avantajoasă, în bune condiții      

17 Așigurarea unor servicii: sport, călătorii      

18 Instituție solidă care dăinuie în timp      
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19 Să nu fi nevoit să muncești din greu      

20 Să cunoști ce se petrece în instituție      

21 Să ai sentimentul că faci un lucru important      

22 Să fii membru în organisme de reprezentare pe lângă 

conducerea înstituției 

     

23 Post de muncă clar definit      

24 Să ai un șef care apreciază munca bine făcută      

25 Să poți stabili ușor contacte sociale      

26 Să lucrezi într-o instituție dinamică      

27 Să asiști la cât mai multe ședințe de lucru      

28 Să fii de caord cu obiectivele instituției      

29 Să ai libertate în activitatea profesională      

30 Oportunități pentru dezvoltarea profesională      

31 Sancționarea lucrurilor prost făcute      

32 Să ai un superior competent      

33 Posibilitatea de a alege data concediilor      

34 Îndrumarea nemijlocită și permanentă      

35 Locul de muncă să fie lângă casă      

 

ANEXA 2 

TEST DE EVALUARE A SATISFACȚIEI MUNCII 

 În ce măsură sunteți 

satisfăcuți de : 

În foarte 

mica 

măsură 

(1punct) 

În destul 

de mică 

măsură 

(2puncte) 

Nici 

mult, nici 

puțin 

(3puncte) 

În destul 

de mare 

măsură 

(4puncte) 

În foarte 

mare 

măsură 

(5puncte) 

A. Facilități      

1 Transport la (de la) instituție      

2 Orar de lucru      



 
 

 

 

64 

 
 

 

Nr. 19 - august 2017 

3 Facilități sociale (cantină, 

bilete de concediu, mașină 

de servici) 

     

4 Posibilități de câștig      

5 Posibilități de promovare      

B. Condiții fizice ale muncii      

6 Periculozitatea muncii      

7 Caracteristicile estetice ale 

loculu de muncă 

     

8 Condiții de microclimat 

fizice 

     

C. Conținutul muncii      

9 Varietate/monotonie      

10 Complexitatea muncii; 

calificarea cerută 

     

11 Solicitarea rezolvării de 

probleme noi 

     

12 Elemente de conducere 

conținute în muncă 

     

13 Concordanța cu propriile 

aptitudini 

     

D. Relațiile umane în muncă      

14 Relații cu colegii      

15 Relații cu șeful      

A. Cadrul organizațional 

al muncii 

     

16 Calitatea organizării 

instituției 

     

17 Receptivitatea față de 

opiniile angajaților 

     

18 Atmosfera stimulativă 

pentru muncă 
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ANEXA 3 

EXEMPLU DE CALCUL A SCORULUI 

A. Motivația profesională  

Categoria NEVOI FIZIOLOGICE (N1): Răspunsurile la itemii 3, 6, 7, 17, 19 

Categoria NEVOI LEGATE DE SECURITATE (N2): Răspunsurile la itemii 1, 9, 16, 18, 22, 

31, 34, 35 

Categoria NEVOIA DE AFILIERE LA GRUP, COOPERARE, APARTENENȚĂ LA GRUP 

(N3): Răspunsurile la itemii 5, 10, 11, 20, 25, 27, 32, 33 

Categoria NEVOI  LEGATE DE STIMĂ ȘI STATUT (N4): Răspunsurile la itemii 4, 8, 13, 

21, 23, 24, 29 

Categoria NEVOIA DE AUTOREALIZARE (N5) : Răspunsurile la itemii 2, 12, 14, 15, 26, 

28, 30 

    Pentru fiecare răspuns punctajul este prezentat în anexa 1. Se scorează pentru fiecare 

categorie de nevoi și se va trece pentru fiecare subiect dominanta în centralizatorul din anexa 

3. În cazul în care sunt două scoruri egale se trec ambele scoruri.  

B. Satisfacția profesională 

Se calculează Indicele global de satisfacție a muncii realizând media aritmetică a 

scorurilor la răspunsurile alese de fiecare angajat . 

 

ANEXA 4 

CENTRALIZATOR REZULTATE CHESTIONAR 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SF. ANDREI”  BRĂILA 

Nr  Subiect Scor Vârsta Vechimea IGS 

<45 >45 <15 >15 

1 S1 N2=38pct x   x 3,6 

2 S2 N2=N3=40pct x  x  4,1 

3 S3 N3=40 x  x  6,1 

4 S4 N2=N3=39 x  x  4,0 

5 S5 N3=N4=25 x  x  2,6 

6 S6 N2=N3=37 x  x  3,7 

7 S7 N3=39 x  x  3,8 
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8 S8 N3=39 x  x  3,7 

9 S9 N2=N3=39 x  x  2,7 

10 S10 N3=N4=33 x  x  2,3 

11 S11 N2=36 x  x  4,2 

12 S12 N3=34 x  x  3,0 

13 S13 N3=39 X  x  3,7 

14 S14 N3=37 x   x 3,8 

15 S15 N3=39     Fara 

declar3,5 

16 S16 N3=34  x  x 3,6 

17  N2=39  x  X 4,2 

18  N3=38  X  X 3,2 

19  N3=40  x  X 4,3 

20  N3=40  X  X 4,3 

21  N2=N3=40  x  x 4,0 

22  N2=N3=40  X  X 3,1 

23  N3=39  X  X 3,0 

24  N3=38  X  X 4,3 

25  N3=39  X x  3,8 

26  N2=38  X  X 4,9 

27  N2=N3=39  X  X 3,6 

28  N2=38  X  X 3,5 

29  N3=33  X  X 3,5 

30  N2=N3=36  x  x 4,6 
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Strategii  moderne de învăţare 

 

                                                                        Înv. Jalbă Doina Luiza,  

                                                                  Şcoala Gimnazială “G.E.Palade” Buzău 

 

        Sistemele naţionale de învăţământ reprezintă valori ale educaţiei. Reformarea lor 

periodică este inerentă practicii social-economice, culturale şi progresului ştiinţific. 

Elaborarea/crearea efectivă a noului sistem de învăţământ a decurs pe două căi: dinspre 

iniţiativele manifestate tot mai activ din partea comunităţilor locale şi a colectivelor de cadre 

didactice ale unităţilor de învăţământ şi prin iniţiativă instituţională. Ambele căi de edificare a 

noului sistem de învăţământ reflectă tendinţa de revigorare a sistemului românesc tradiţional 

de învăţământ , şi racordarea noului sistem de învăţământ la principiile sistemelor europene de 

învăţământ şi ale societăţii democratice moderne. Sistemul de învăţământ s-a consolidat şi pe 

principii proprii, de importanţă naţională, care revendica revigorarea şi perpetuarea continuă a 

naţiunii prin educaţie şi învăţământ. Una dintre principalele întrebări la care învăţământul 

tradiţional încearcă să ofere răspuns în acest moment este: dacă şi în ce mod aplicarea noilor 

TIC în educaţie şi instruire, ceea ce denumim astăzi prin termenul eLearning, poate să ofere o 

alternativă viabilă pentru învăţământul tradiţional într-un context educaţional caracterizat prin 

fluiditatea rolurilor, demers didactic centrat pe elev, resurse distribuite, structuri de colaborare 

virtuale şi lecţii asincron? Utilizarea noilor TIC facilitează tranziţia de la modelul tradiţional 

al instruirii în clasă la o mai mare personalizare a conţinutului şi un mai mare control al celui 

care învaţă asupra procesului instruirii. Este de asemenea vizibil faptul că utilizarea noilor TIC 

facilitează stabilirea de noi relaţii între instituţii, profesori, comunitate, locul de muncă, familie 

şi persoana care învaţă. 

    Balanţa globală a educaţiei s-a schimbat de la o abordare pedagogică închisă, 

încredinţată instituţiilor, şi strâns controlată de învăţător, cu elevi pasivi şi implicare minimă a 

părinţilor şi comunităţii, la una care este deschisă, transparentă, integrată în societate, care 

susţine iniţiativa elevului, facilitând colaborarea, cererea / întrebarea, interogarea, 

competenţele - deprinderile personale şi învăţarea continuă. Plasând elevul în centru acestei 

noi paradigme a instruirii, se întrevede o schimbare de accent în educaţie de la conţinut 

(content-based learning) la contextul învăţării (context based learning). 

  Metodologia diversificată, îmbinarea dintre activităţile de cooperare, de învăţare în 

grup, cu activităţile de muncă independentă reprezintă o cerinţă primordială în educaţia 

postmodernistă. Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează 

interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai 

activă şi cu rezultate evidente.  

 

         Pentru  utilizarea eficientă a metodelor, în practica didactică, este necesară cunoaşterea 

teoretică, o minimă experienţă în utilizarea acestora şi integrarea corespunzătoare în proiectul 

didactic, în interrelaţie cu metodele tradiţionale. 

        Acest mod de predare transformă elevul într-un actor, participant activ în procesul de 

învăţare, pregătit să-şi însuşească cunoştinţele prin efort propriu, o angajare optimă a gândirii, 
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mobilizându-l în raport cu sarcinile de învăţare date. Se identifică cu situaţia de învăţare în care 

este antrenat, fiind parte activă a propriei transformări şi formări, generată de cunoaştere. 

          Iată câteva exemple: 

Metoda CUBULUI-este folosită când se doreşte explorarea unui subiect, a unei situaţii 

din mai multe perspective oferind elevilor posibilitatea dezvoltării competenţelor complexe şi 

integratoare. 

Etape: 

- se realizează un cub care are feţele numerotate de la 1 la 6; 

- se anunţă subiectul pus în studiu; 

- se împarte clasa în 6 grupe care examinează tema din perspectiva cerinţei de pe 

una din feţele cubului; 

Aspecte concrete din desfăşurarea unei lecţii la clasa a II-a. 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Subiectul: „Crăiasa Zăpezii”, după Hans Christian Andersen 

Completarea „ciorchinelui” - în urma discuţiilor în grup, elevii realizează ciorchinele, cu 

gânduri sugerate de cuvântul iarnă. 

Procedeul cubului: activitate pe 6 grupe 

Grupul 1- descrie anotimpul de iarnă, folosind 3-4 cuvinte care exprimă însuşiri; 

Grupul 2- descrie natura în anotimpul de iarnă; 

Grupul 3- înlocuieşte cuvintele vizitiu, gingaşă, încotro, din enunţurile date, cu altele cu acelaşi 

înţeles, folosite în text; 

Grupul 4- precizează lunile de iarnă şi enumeră bucuriile iernii; 

Grupul 5- argumentează de ce Crăiasa Zăpezii pare de gheaţă; 

Grupul 6- precizează titlul şi autorul şi argumentează de ce textul are titlul „Crăiasa Zăpezii”. 

 

Metoda:   ŞTIU-VREAU SĂ ŞTIU-AM ÎNVĂŢAT  

          Este o strategie de conştientizare de către elevi a ceea ce ştiu, sau cred că ştiu, referitor 

la un subiect şi totodată ce nu ştiu, sau nu sunt siguri că ştiu, şi ar dori să ştie sau să înveţe; 

- metoda poate fi folosită în prima parte a unei lecţii-actualizarea vechilor cunoştinţe- evocare; 

-  activează elevii şi îi face conştienţi de procesul învăţării; 

-  oferă elevilor posibilitatea de a-şi verifica nivelul cunoştinţelor 

 Modalitatea de realizare:    Se cere elevilor să inventarieze ideile pe care ei 
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consideră că le deţin cu privire la subiectul, sau tema investigaţiei ce va urma . 

Aceste idei vor fi notate în rubrica: ,,ŞTIU’’ 

         Ei vor nota ideile despre care au îndoieli, sau ceea ce ar dori să ştie în legătură cu tema 

respectivă. Aceste idei sunt grupate în rubrica: ,,VREAU SĂ 

ŞTIU’’. 

         Profesorul va propune investigarea unui text,studierea acestuia şi fixarea unor cunoştinţe 

referitoare la acel subiect, elevii îşi însuşesc noile cunoştinţe referitoare la acel subiect, şi îşi 

inventariază noile idei asimilate pe care le notează în rubrica ,,Am învăţat’’. 

          Schema rezultată va fi comentată de elevi. 

          După rezolvarea sarcinii de lucru elevii, vor folosi noţiunile înscrise în fiecare coloană 

pentru a demonstra nivelul actual al cunoştinţelor. Prin brainstorming participanţii identifică 

situaţia de plecare, precum şi ceea ce au dobândit în urma procesului de învăţare. 

       Prin acest exerciţiu se încurajează participarea fiecărui elev, conştientizarea eventualelor 

lacune şi motivarea acoperirii acestora. 

  Exemplu: Clasa a II-a- Comunicare în limba română 

    Tema: Primăvara 

           ŞTIU    VREAU SĂ ŞTIU    AM ÎNVĂŢAT 

- Lunile de primăvară. 

- Când începe primăvara(1 

martie) 

- Câteva semne de 

primăvară: apar florile, 

înverzeşte câmpia, înfloresc 

pomii, se întorc păsările 

călătoare. 

- Se apropie Sărbătoarea 

Paştelor. 

- Cum se numesc lunile de 

primăvară? (mărțișor, prier, 

florar) 

- De ce se întorc păsările 

călătoare primăvara în ţara 

noastră? 

- Ce înseamnă sărbătoarea 

care se apropie? 

- De ce sunt patru 

anotimpuri? 

- Mărţişorul este o 

sărbătoare veche din 

România care vesteşte 

sosirea primăverii. 

- Sunt patru anotimpuri 

deoarece soarele încălzeşte 

pământul în acest mod. 

- Păsările călătoare se întorc 

la noi deoarece aici s-au 

născut şi aici vor să îşi 

crească puii. 

        Aceste sunt numai câteva dintre metodele interactive de lucru în echipă. Fiecare dintre ele 

înregistrează avantaje şi dezavantaje, important fiind însă momentul ales pentru desfăşurarea 

lor. Pedagogul este acela care are puterea decizională şi capacitatea de a alege ceea ce ştie că 

se poate desfăşura în propriul colectiv de elevi. Important este însă ca dascălul să fie acela care 

mereu va căuta soluţii la problemele instructiv – educative ce apar.  

În teoria şi practica didactică contemporană, problematica instuirii interactive cunoaşte 

abordări ştiinţifice noi, complexe, interdisciplinare, susţinute de argumente ce susţin 

participarea activă şi reflexivă a elevilor în procesele învăţării şi evaluării. Ea “reprezintă un 

tip superior de instruire, care se bazează pe activizarea subiecţilor instruirii, pe implicarea şi 

participarea lor activă şi deplină în procesul propriei formări, precum şi pe instaurarea de 
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interacţiuni, schimburi intelectuale şi verbale, schimburi de idei, confruntare de opinii, 

argumente. 

 Bibliografie: 

1. Ionescu, M., 1982, Clasic şi modern în organizarea lecţiei, Ed. Dacia, Cluj-Napoca;   

2. Jinga, I., Negreţ, I., 1999, Învăţarea eficientă, Ed. Aldiri, Bucureşti;  

3. Neacşu, I., 1990, Instruire şi învăţare, Editura Ştiinţifică, Bucureşti;  

        4.Gardner, H.,”Mintea disciplinată”,Ed. Sigma,2004; 

Abordarea integrată în învăţarea ştiinţelor naturii  

 

Prof. Înv. primar Moldovan Codruța Maria 

Școala Gimnazială Dacia, Tg. Mureș 

 

Motto 

„Toate fazele educaţiei converg spre acelaşi ideal de om: omul ca zidar sau ca agricultor are 

aceeaşi valoare ca omul în calitate de medic sau de înalt funcţionar şi fiecare om trebuie să-

şi aibă locul în grupul său şi în societatea oamenilor. Nici o fază a educaţiei nu este ultima, 

fiecare îşi are raţiunea sa de a fi, dar ca etapă spre o realizare mai profundă a omului care se 

educă şi nu ca ţintă finală.” 

  L. D’Hainaut, ,,Interdisciplinaritate şi integrare” 

Conceptul de integrare 

La nivel curricular, integrarea înseamnă stabilirea de relaţii clare între cunoştinţele, 

capacităţile, competenţele, atitudinile şi valorile care aparţin unor discipline şcolare distincte. 

Organizarea integrată a conţinuturilor 

Literatura de specialitate oferă trei modele de integrare: 

 modelul interdisciplinar 

 modelul transdisciplinar 

 modelul pluridisciplinar sau multidisciplinar 

Dimensiunile abordării integrate 

 integrarea orizontală – reuneşte într-un ansamblu coerent două sau mai multe obiecte 

de studiu, aparţinând unor arii curriculare diferite; 

 integrarea verticală – reuneşte două sau mai multe obiecte de studiu din aceeaşi arie 

curriculară 

În cadrul disciplinei Ştiinţe ale naturii, procesul de cunoaştere ştiinţifică presupune: 
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 observarea; 

 clasificarea/gruparea, aplicarea unor metode specifice; 

 efectuarea unor analize cantitative şi calitative; 

 generalizarea, extinderea proprietăţilor observate asupra unei categorii mai largi; 

 gândirea şi regândirea întregului ansamblu. 

În predarea ştiinţelor este important să se ţină seama de următoarele aspecte:  

 învăţarea nu este neapărat un rezultat al unui proces de predare; 

 ceea ce elevul învaţă depinde de ideile lui preexistente; 

 de obicei, evoluţia învăţării se face de la concret la abstract; 

 învăţare eficientă este aceea care implică o acţiune practică, conexiune şi verificare; 

 speranţele şi perspectiva afectează performanţele învăţării;  

 activitatea de învăţare depăşeşte timpul petrecut în şcoală 

Predarea ştiinţelor presupune cu necesitate: 

 transmiterea unui model de gândire specific; 

 reflectarea valorilor ştiinţifice; 

 stimularea curiozităţii şi eliminarea plictiselii; 

 continuarea învăţării în afara şcolii. 

Pentru a realiza în clasă o învăţare eficientă la ştiinţe, învăţătorul ar trebui: 

 să se bazeze pe speranţa elevului de a avea succes; 

 să recurgă la activitatea în grupuri; 

 să se sprijine pe curiozitatea şi creativitatea elevilor, pe promovarea discuţiilor şi a 

întrebărilor; 

 să angajeze elevii în activităţi practice; 

 să frâneze utilizarea memorării excesive; 

 să dea o perspectivă istorică; 

 să creeze ocazii de exersare a unei exprimări clare şi corecte; 

 să folosească, pe cât posibil, exemplele din natură. 

Caracteristici şi argumente ale activităţilor integrate: 

 învăţarea devine un proiect personal al elevului, îndrumat, orientat, animat de către 

învăţător; 
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 învăţarea devine interesantă, stimulativă, semnificativă; 

 la baza activităţii stă acţiunea practică, cu finalitate reală; 

 elevii participă pe tot parcursul activităţilor desfăşurate; 

 activităţile integrate sunt în opoziţie cu instruirea verbalistă şi livrescă; 

 accentul cade pe activitatea de grup şi nu pe cea cu întreaga clasă; 

 le oferă elevilor posibilitatea de a se manifesta plenar în domeniile în care capacităţile 

lor sunt cele mai evidente; 

 cultivă cooperarea şi nu competiţia; 

 elevii se deprind cu strategia cercetării; învaţă să creeze situaţii, să emită ipoteze asupra 

cauzelor şi relaţiilor în curs de investigaţie, să estimeze rezultatele posibile, să mediteze 

asupra sarcinii date; 

 sunt instrumente de apreciere prognostică deoarece arată măsura în care elevii prezintă 

sau nu anumite aptitudini şi au valoare diagnostică, fiind un bun prilej  de testare şi de 

verificare a capacităţilor intelectuale şi a aptitudinilor creatoare ale acestora. 

 cadrul didactic trebuie să renunţe la stilul de lucru fragmentat, în care lecţiile se 

desfăşoară una după alta, cu distincţii clare între ele, ca şi cum nu ar face parte din 

acelaşi proces şi să adopte o temă de interes pentru elevi, care transcede graniţele 

diferitelor discipline, organizând cunoaşterea ca un tot unitar, închegat 

 obiective ale mai multor discipline planificate în cursul săptămânii sunt atinse în cadrul 

unor scenarii/ activităţi zilnice care includ fragmente din disciplinele respective sub un 

singur generic. Unităţile de învăţare ale disciplinelor se topesc în cadrul conturat de 

temele activităţilor integrate. 

  

Activitate interdisciplinară - Pădurea 

Ştiinţe ale naturii - aplicații 

 Colecţionarea unor informaţii ştiinţifice despre pădure, apelând la surse variate (scrise, 

orale, vizuale, experimentale). 

 Fişe de lucru pentru sistematizarea cunoştinţelor ştiinţifice despre pădure, după criterii 

date: 

  - mediu de viaţă 

  - importanţa 

  - protejarea pădurii 

  - proiecte, portofolii 

    - etc. 
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Matematică – aplicaţii 

 

 Măsurători utilizând unităţi şi instrumente de măsură pentru lungime (circumferinţa 

tulpinii unor copaci din pădure, înălţimea unor puieţi, dimensiunile frunzelor). 

 Jocuri matematice cuprinzând date despre pădure. 

 Măsurarea cu mijloace nestandard a cantităţilor de precipitaţii căzute în diferite zone 

ale pădurii. 

 Rezolvarea unor probleme conţinând date despre pădure etc. 

 

Literatura pentru copii – aplicaţii 

 Selectarea unor texte literare în proză/ versuri având, ca tematică, pădurea. 

 Realizarea unor colecţii de texte literare pentru copii, structurate pe tematici ca: 

,,Pădurea şi omul”, ,,Pădurea şi anotimpurile” etc. 

 Elaborarea unor eseuri simple, structurate sau libere, având ca temă- pădurea etc. 

 

Geografie – aplicaţii 

 Realizarea unui proiect pe tema ,,Mijloace de orientare în pădure”. 

 Realizarea unui portofoliu structurat relevând specificul pădurii la câmpie, la deal, la 

munte. 

 Realizarea unor referate, portofolii, fişe de lucru vizând flora şi fauna din pădurile din 

ţara noastră etc. 

 

Educaţie civică - aplicaţii 

 Cerc şcolar ,,Prietenii pădurii”. 

 Concursuri tematice ,,Să fii bun cu pădurea” – discuţii, şezători, expoziţii, având ca 

obiectiv selectarea şi elaborarea unor mesaje vizând protecţia pădurii şi importanţa ei 

pentru om. 

 Activităţi practice pentru întinerirea pădurii ,, Fiecare copil – un pom” etc. 

Arte - aplicaţii 

 Realizarea unor afişe /pliante pentru sărbătorirea ,,Zilelor pădurii”. 

 Picturi reprezentând pădurea în diferite ipostaze. 

 Lucrări plastice pe lemn. 

 Reprezentarea prin mijloace plastice a unor descrieri vizând pădurea. 
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 Picturi realizate ca urmare a observării directe a pădurii. 

 Concurs de desene: ,,Pădurea în ochi de copil”. 

 Cântece despre pădure şi despre vieţuitoarele pădurii. 

 

Educaţie fizică – aplicaţii 

 Drumeţii, expediţii, excursii turistice la pădure sau de cercetare a pădurii. 

 Jocuri sportive în pădure sau în apropierea pădurii. 

 Sesiuni de comunicări, referate, discuţii cu privire la rolul educaţiei fizice în 

dezvoltarea armonioasă a organismului şi importanţa pădurilor pentru sănătatea 

oamenilor. 

 

Educaţie tehnologică – aplicaţii 

 Realizarea unor machete. 

 Reprezentarea pădurii în diferite anotimpuri. 

 Realizarea unor colaje utilizând materiale din pădure (fructe de pădure, crenguţe, 

muşchi şi scoarţă de copac, frunze, flori, gâze etc). 

 Confecţionarea unor jucării folosind materiale din pădure (fructe de pădure, seminţe, 

ghinde, conuri de brad etc.) 

 

Bibliografie: 

 Cucoş, Constantin, 2002, ,,Pedagogie”, Polirom, Iaşi. 

 Cuciinic, Constanţa, 2003, ,,Activităţi de învăţare-Cunoaşterea mediului înconjurător, 
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 D’Hainaut, L., 1981, ,,Interdisciplinaritate şi integrare”,în Programe de învăţământ şi 

educaţie permanentă, EDP, Bucureşti. 

 ,,Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare de ştiinţe ale naturii la clasele a 
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Modalităţi de utilizare a mijloacelor de învăţământ în orele de geografie și 

de istorie 

Profesor înv. primar, Loghin Felicia  

                                       Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Fălticeni, jud. Suceava 

 

 Mijloacele de învăţământ contribuie la sporirea eficienţei procesului instructiv-

educativ, facilitează procesul de transmitere a cunoştinţelor, uşurează accelerarea înţelegerii 

de către elevi a principalelor procese întâlnite în programa diverselor discipline, în cazul dat, 

a geografiei şi a istoriei, instrumente necesare atât elevilor cât şi cadrelor didactice. 

Harta reprezintă unul dintre cele mai importante mijloace de învăţământ legat de 

specificul geografiei şi istoriei, inclusiv de predarea lor ca obiecte de învăţământ în şcoală.  

Pregătirea înţelegerii hărţii se face cu ajutorul lucrărilor practice. De exemplu, se 

studiază comparativ un plan simplificat şi ilustrat la scară mare, un plan simplificat la scară 

mai mică şi un plan cartografic al localităţii (străzile şi clădirile importante, parcurile). 

Pe planul ilustrat se lipesc fotografii care se selecţionează în aşa fel încât plasarea lor 

să coincidă cu direcţia punctelor cardinale. 

Alte exerciţii se pot organiza sub formă de răspunsuri la întrebări, pe baza citirii unui 

plan topografic. 

Ca să trecem de la plan la hartă, se alătură cele două, se poartă discuţii din care să reiasă 

care e deosebirea dintre plan şi hartă. Elevii arată localitatea natală pe hartă, observă că e 

reprezentată printr- un cerculeţ, ceea ce în plan era reprezentată prin uliţe, clădiri, instituţii. 

Alte probleme în formarea deprinderii de a citi harta sunt: interpretarea culorilor, 

stabilirea direcţiilor pe hartă și identificarea formelor de relief. 

Harta murală trebuie întotdeauna raportată la hărţile din manual şi din atlas. În timp ce 

se arată pe harta murală, elevii trebuie să urmărească pe hărţile pe care le au pe bancă. 

La lecţia "Oraşele României" se pot aplica pe hartă, ilustraţii reprezentative din fiecare 

oraş mare al României, de care se leagă specificul lor. Se realizează imagini vii ale hărţii, de 

care se leagă mai uşor localizarea geografică şi fixarea lor în procesul de învăţare. 

La lecţiile de istorie se pot aplica pe hartă imagini ce ilustrează desfăşurarea unor 

evenimente sau portretele domnitorilor în timpul cărora au avut loc lupte sau evenimente. 

Exemplele pot continua. 

Călătoriile imaginare pe harta ilustrată stârneşte curiozitatea de a descoperi elementele 

geografice stabilite pe itinerariul ales. De exemplu, se stabileşte itinerariul de la Turnu 

Măgurele - Slatina - Râmnicu Vâlcea - Sibiu - Alba Iulia - Cluj-Napoca - Oradea, iar elevii să 

identifice pe hartă formele de relief străbătute, apele curgătoare de-a lungul cărora sunt trasate 

şi căile de comunicaţie, oraşele principale şi judeţele prin care se trece. 

La lecţia "Căile de comunicaţii şi transporturile" se poate utiliza procedeul de aplicare 

a şnurului pe hartă. 
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La lecţia de istorie " Mari călători şi descoperirile lor" se poate utiliza pe harta lumii 

procedeul de aplicare a şnurului pentru expediţiile lui Marco Polo, ale lui Cristofor Columb, 

ale lui Fernando Magellan, folosind şnur de diferite culori pentru fiecare explorator. 

Citirea pe harta mută. 

Harta mută este definită astfel, întrucât elementele geografice sau istorice 

reprezentate pe ea nu posedă nici o denumire, urmând ca elevii să le identifice şi să le 

denumească corect. De exemplu la lecţia "Carpaţii Meridionali" se desenează harta 

reprezentând cele patru grupe delimitate de râuri şi depresiunile principale fără a fi scris 

nici o denumire. Se stabilesc elevilor următoarele cerinţe: 

- Precizaţi limitele Carpaţilor Meridionali marcate de apele curgătoare; 

- Scrieţi denumirea râurilor care îi delimitează; 

- Identificaţi principalele grupe de munţi din Carpaţii Meridionali. 

Harta în bucăţele constituie un procedeu foarte atractiv pentru elevi. De exemplu, 

lecţia " Organizarea administrativă a ţării" se poate desfăşura astfel: utilizând harta murală, 

învăţătorul solicită atenţia elevilor să urmărească gruparea judeţelor după poziţia lor 

geografică şi componentele naturale de care se leagă teritoriul lor ( relief, ape ). În paralel, 

s-a redactat o planşă-poster cu conţinutul schematic: 

Teritoriul României este împărţit administrativ în judeţe în număr de 41 şi municipiul 

Bucureşti. 

Gruparea judeţelor: 

- 10 judeţe dunărene ( cu ieşire spre Dunăre: Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, 

Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi); 

- 2 judeţe maritime ( cu ieşire spre Marea Neagră: Constanţa şi Tulcea ); 

- 3 judeţe din estul ţării: Vaslui, Iaşi, Botoşani; 

- 3 judeţe în nordul ţării: Suceava, Maramureş, Satu-Mare; 

- 3 judeţe în vestul ţării: Bihor, Arad, Timiş; 

- 19 judeţe în centrul ţării. 

În fixarea cunoştinţelor sau la evaluare se procură harta fizică şi administrativă a 

României pentru uz şcolar, din care se decupează fiecare judeţ după limitele trasate pe hartă şi 

se pun în plicuri după gruparea de mai sus. 

Conturul hărţii cu graniţele ţării şi vecinii se aplică pe o planşă de carton, iar în interior 

se desenează în aceeaşi mărime limitele judeţelor decupate, realizându-se o hartă mută. 

Planşa se expune în faţa clasei, elevii se organizează pe grupe de lucru, după grupele 

judeţelor. Fiecare grupă prin reprezentantul său, va trage la sorţi plicul cu grupa de judeţe 

decupate. Sarcina de lucru constă în identificarea acestora şi aplicarea lor pe planşa mută 

corespunzător poziţiei şi limitelor precum şi a componentelor teritoriale ( relief, ape, reşedinţă). 
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În final, prin aplicarea corectă vor realiza întregirea hărţii decupate în "bucăţele" 

reprezentând în cazul nostru, judeţele ţării. 

Utilizarea hărţilor din manual şi din atlasul şcolar 

Harta din manual, prin semnele sale convenţionale, accesibilizează informaţia într-un 

timp foarte scurt, o simplifică, o sistematizează.. 

Atlasul constituie un mijloc de sprijin în consolidarea noţiunilor geografice şi istorice, 

în orientarea elevilor, deoarece hărţile sale posedă un conţinut mai bogat şi mai expresiv, într-

o grafică mai exigentă decât cele din manual şi permit o varietate de exerciţii pentru dobândirea 

cunoştinţelor. 

Tablourile şi ilustraţiile au un rol deosebit în cunoaşterea şi explicarea fenomenelor 

geografice şi istorice. Ele prezintă trăsăturile caracteristice ale fenomenelor şi obiectelor 

concrete, reconstituie regiuni întregi de pe teritoriul ţării noastre, uşurează însuşirea 

cunoştinţelor. 

În afară de tablouri pot fi folosite ilustraţii sub formă de cărţi poştale, decupări din ziare, 

ilustraţii din alte cărţi, fotografii. La toate acestea, elevii apelează cu succes atunci când au de 

realizat portofolii pe diferite teme. Cu ajutorul ilustraţiilor, elevii pot alcătui albume tematice, 

pe grupe sau individuale.  

Un alt aspect al colecţionării de ilustraţii îl formează "plicul cu ilustraţii" sau "caietul 

tematic". Pe fiecare caiet sau plic se notează tema şi în interior, treptat, se introduc ilustraţii, 

vederi, fotografii, articole,etc. colecţia de ilustraţii se poate face şi pe fotomontaje tematice. În 

acest scop, încă de la începutul anului, învăţătorul împarte clasa în grupe şi fiecare grupă 

alcătuieşte câte un fotomontaj. Pentru pregătirea unei noi unităţi de învăţare sau a unei lecţii, 

se propune elevilor să cerceteze fotomontajul adus în clasă şi să răspundă la câteva întrebări 

pe care le dă învăţătorul cu câteva zile înainte. Aceste întrebări atrag atenţia asupra esenţialului 

şi stimulează gândirea elevilor. Pe baza acestui material, se pot face şi recapitulări după planul 

dat de învăţător. 

Lecturile geografice şi istorice. Lectura folosită în cadrul orelor de curs are rolul de a 

fixa cele spuse de învăţător, de a trezi interesul pentru lecţie, de a atrage atenţia asupra 

caracteristicilor esenţiale ale obiectului sau fenomenului despre care se vorbeşte, de a explica 

anumite fenomene, de a prezenta anumite fapte făcute de unele personalităţi istorice. 

Deosebit de instructive sunt povestirile şi legendele legate de Muntele Găina, de Munţii 

Retezat, de Vlad Ţepeş, de Alexandru Ioan Cuza, etc. 

Rebusurile geografice şi istorice se completează la început cu întreg colectivul clasei, 

apoi fi completate şi individual. 

Şaradele geografice sau istorice dezvoltă spiritul creator şi pot fi de mai multe feluri: 

a) şarade sub forma unor desene, figuri, semne evidente, care necesită lămurirea unor 

reguli; 

b) şarade care cer înlocuirea unor cuvinte prezentate de învăţător, prin denumiri 

geografice sau istorice. Exemple: 
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 oraş format din " de două ori cuvântul caz" ( Bicaz ); 

 oraş cu nume de fată ( Constanţa ); 

 oraș plutitor ( Corabia ). 

Ghicitorile sunt plăcute elevilor şi se reţin cu uşurinţă.   

              Există numeroase mijloace de învăţământ mai puţin cunoscute sau utilizate de 

educatori, dar a căror valenţă formativă este evidentă. Dintre acestea, amintim aici casetele 

audio, al căror mesaj trebuie să fie scurt şi să fie urmat de o discuţie cu elevii pentru a extrage 

semnificaţiile transmise. Epiproiecţia se realizează cu ajutorul epidiascopului şi urmăreşte 

proiectarea unor documente rare, fotografii sau obiecte de muzeu. Diaproiecţia se realizează 

cu ajutorul diascolului şi urmăreşte proiectarea imaginilor fixe pe material transparent 

(diapozitive dau diafilme). Tabla neagră mijlocul de învăţământ prezent în fiecare clasă, a fost 

substituită recent cu flipchart-ul. Avantajele acestuia sunt evidente, suportul fiind adaptabil, 

fiind uşor de utilizat pentru notare imediată şi putând fi afişat în orice condiţii. O altă formă a 

flipchart-ului o constituie tabla albă\ realizată din material plastic, pe care se scrie cu ajutorul 

marker-ului. Ea nu este portabilă, are dimensiuni mari, iar ideile şterse nu mai pot fi consultate. 

Retroproiectorul este un alt mijloc de învăţământ modern care nu este la dispoziţia fiecărui 

cadru didactic din motive financiare. Avantajele sunt evidente, căci foliile sunt uşor realizate, 

transportate şi expuse, astfel să fie vizibile pentru întreg colectivul de elevi, din orice colţ al 

clasei. Proiecţia poate fi animată şi poate fi însoţită de stimuli vizuali sau auditivi. 

Calculatorul, videoproiectorul şi tabla interactivă fac parte din categoria celor mai 

moderne mijloace de învăţământ şi contribuie cu succes la creşterea eficienţei orelor de 

geografie şi istorie. Cu ajutorul calculatorului se asigură procesului instructiv-educativ o bază 

perceptivă şi documentară de calitate, sprijinind cunoaşterea obiectivă şi complexă a realităţii, 

elevii venind în contact cu fenomene şi procese inaccesibile percepţiei directe. 

Un sprijin important aflat la dispoziţia învăţătorului este INTERNETUL prin 

intermediul căruia se pot căuta informaţii referitoare la un subiect anume, elevii pot comunica 

cu elevi de la alte şcoli, din alte ţări, pe teme de interes comun. 

O altă modalitate eficientă de utilizare a calculatorului în cadrul lecţiilor de geografie 

şi istorie o reprezintă prezentările Power Point cu ajutorul video proiectorului.. 

Clement Alexandrinul îndeamnă pe educator să adune cât mai multe ajutoare pentru 

elevii săi, dar în nici un caz nu trebuie să-şi lipească sufletul de ele, ci să le folosească numai 

atâta cât să scoată din ele ce este folositor. 
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Patrula de reciclare în şcoala noastră 

Prof. Înv. Primar Ivan Lucica 

Şcoala Gimnazială „ Academician Marin Voiculescu” Giurgiu 

  

           A devenit o tradiție ca în școala noastră să se deruleze an de an proiecte de educație 

ecologică și de protecție a mediului. În anul școlar 2015-2016 s-a derulat Proiectul „Patrula de 

Reciclare”, proiect avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale.  

          Misiunea Patrulei de Reciclare este de a informa, educa şi sensibiliza copiii, tinerii şi 

membrii comunităţii cu privire le colectarea selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice şi deşeuri de baterii şi acumulatori. 

          În cadrul acestei misiuni, obiectivele Patrulei sunt următoarele: 

O1. Sa deruleze activitati ecologice pentru incurajarea comportamentului responsabil fata de 

mediu in randul comunitatii locale;  

O2. Sa creasca gradul de informare in domeniul protectiei mediului, in randul elevilor, 

profesorilor, parintilor si comunitatii locale; 

O3. Sa colecteze selectiv deseuri de echipamente electrice si electronice ca gest responsabil 

fata de mediul inconjurator si fata de comunitate. 

 

DESCRIERE PROIECT: 

 

         Agentii Patrulei de Reciclare din Scoala Gimnaziala "Academician Marin Voiculescu"au 

desfasurat numeroase activitati ecologice: 

- in sala de festivitati a scolii a fost prezentat proiectul si in ce consta acesta.După o prezentare 

power point, agenţii au intonat imnul propriu, dar şi Imnul Naţional al Patrulei de Reciclare. 

Activitatea a fost mediatizata in presa locala. La activitate au fost prezenti reprezentanti ai 

Primariei Municipiului Giurgiu.  

IMNUL PATRULEI DE RECICLARE 

Muzica cantecului Jingle Bells  

I. 

Hai cu toţi acum, 

 Să ne adunăm 

Tot ce e defect 

Noi să reciclăm! 

Becuri, baterii, 

Fiare de călcat 
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Şi-alte aparate 

Ce s-au defectat! 

Refren: 

Colectăm, selectăm, 

Apoi reciclăm, 

Pentru noi, 

Pentru voi, 

Pentru viitor. 

II. 

Patrula ROREC 

Va porni la drum, 

Face pentru mediu 

Tot ce e mai bun. 

Ea va informa 

Şi va colecta 

Ce s-a defectat 

Şi ce s-a uzat! 

 

- Agentii Patrulei de Reciclare au realizat postere pe teme ecologice, expozitii de 

desene cu ocazia Zilei Patrulei de Reciclare si Zilei Pasarilor; 

 

            - Pentru a-si arata grija fata de mediu, agentii au plantat flori in fata scolii si au vizitat 

o ferma cu animale exotice si de la noi din tara. Ei au fost bucurosi sa se joace si sa admire 

micile vietati, aratandu-si dragostea si gingasia fata de ele.   
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             - Micii ecologisti au desenat pe tricouri mesaje eco si, echipati cu acestea, au mers pe 

strada pentru a distribui fluturasi-pliante cu mesaje eco in scopul sensibilizarii opiniei publice 

si pentru a forma comunitatii un comportament ecologic. 

- In final, ecologistii au realizat o revista eco in care au adunat gandurile lor despre 

mediu si protejarea lui, poezii, ghicitori, desene, curiozitati din lumea plantelor si a animalelor.  

In derularea proiectului s-au implicat elevii claselor 0-IV, parintii acestora, cadrele didactice 

din invatamantul primar.  

         Implicandu-se in derularea atator activitati, micii ecologisti au reusit sa-si mobilizeze 

colegii si parintii si au colectat peste 740 kg de DEEE si 30 kg de DBA, devenind "Cea mai 

activa Patrula de Reciclare"din judetul Giurgiu. 

 

 

 

Matematica la ciclul primar și modernismul 

Prof. înv. primar Lupea Daniela 

Liceul Tehnologic ”Sfânta Ecaterina”, Structura Gimnazială Nr. 3, Urziceni 

 

      Cunoaşterea copilului nu este un scop în sine, ci un mijloc, o etapă – cea dintâi – în 

procesul complex şi continuu de formare a unei personalităţi autentice, armonios dezvoltată. 

       Copilul, un candidat la umanitate şi un mic adult, constituie resursa educativă de care 

am ţinut seama în tot ce am făcut în perspectiva formării şi dezvoltării personalităţii sale. 



 
 

 

 

82 

 
 

 

Nr. 19 - august 2017 

        Consider că prin ănsuşirea conştientă, temeinică a cunoştinţelor matematice se poate 

realiza o dezvoltare armonioasă a personalităţii umane, în special a gândirii creatoare.  

        Dacă, în clasele primare, se asimilează operaţiile şi noţiunile matematice elementare, 

acestea vor constitui un suport cu care copilul va opera pe tot parcursul vieţii şi pe care se 

clădeşte întregul sistem de învăţământ.  

        Schimbările ce se petrec pe plan mondial în teoria şi practica şcolară aşează pe primul 

loc dezvoltarea gândirii elevilor, a independenţii şi creativităţii lor.  

        Ritmul crescând al competiţiei în toate domeniile vieţii social-economice şi culturale 

ne obligă să gândim cât mai rapid  şi, mai ales, să gândim corect.  

        ,,A-i pune elevului probleme de gândire – spunea Eugen Rusu – dar mai ales a-l 

pregăti să-şi pună singur întrebări, este mult mai important decât a-l conduce spre 

rezolvarea  acestora prin modalităţi stereotipe învăţate.” 

        În orice domeniu ar activa, omul societăţii contemporane trbuie să posede cunoştinţe 

de matematică pentru a putea stăpâni limbajul ştiinţelor care, va fi matematizat şi 

informatizat. 

        Tendinţele actuale consacră o atenţie specială dezvoltării gândirii matematice a 

elevilor, exersând-o în direcţia cultivării creativităţii. Se lasă copilului mai multă libertate de 

alegere a tehnicilor şi strategiilor de calcul, pentru a asigura o motivare temeinică a învăţării 

acestei discipline, pentru a tenta elevii la o învăţare participativă printr-un efort personal.  

         Matematica nu se învaţă numai de specialişti. Până la un anumit nivel, ea face parte din 

cultura generală a oricărui cetăţean. Nu învăţăm matematică pentru a şti pur şi simplu, ci  pentru 

a o folosi şi a ne ajuta în practică. De aceea, este necesar ca tineretul să dobândească, nu simplă 

instruire matematică, ci educaţie matematică. Aceasta constituie una dintre cele mai 

importante componente ale culturii generale a omului societăţii moderne.  

        Calculul este unul dintre domeniile matematicii, care se realizează atât oral cât şi scris. 

        Calculul oral defineşte conceptul ,efortul mental pe care îl face elevul pentru 

soluţionarea unui exerciţiu în cadrul căruia mobilizează cunoştinţele şi experenţa de care 

dispune spre a rezolva situaţii noi, neînvăţate. Prin valoarea formativă a calculului oral, 

prezenţa lui se impune şi în situaţia existenţei calculatoarelor personale. Calculul oral dispune 

de bogate valenţe formative. În special, exerciţiile de calcul oral cultivă perspicacitatea gândirii 

şi creativitatea elevilor.  

        Calculul scris, bazându-se pe o suită de algoritmi, se automatizează rapid şi operează 

după tehnicile calculatoarelor.  

         Conceptul de creativitate câştigă tot mai mult teren,ideea că lumea de mâine va fi 

lumea oamenilor de creaţie. Fiecare la locul său de muncă va trebui să devină creator, deoarece 

dezvoltarea ştiinţei, a tehnicii şi culturii sunt condiţionate în mare măsură de capacitatea 

creativă a oamenilor. 

          Conceptul de creativitate a primit numeroase definiţii din partea specialiştilor din 

diverse domenii de activitate. Văzută prin prisma zestrei de atribute personale, creativitatea 
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capătă sensul de potenţial creativ, de sumă de însuşiri şi factori psihologici ai unor viitoare 

performanţe creatoare.  

          Toate teoriile moderne ale învăţării tind să demonstreze că accentul în instruire trbuie 

să cadă pe elaborarea instrumentelor de învăţare. Repetarea mecanică a regulilor trebuie să 

cedeze locul explorării de către elev a ariei de aplicare a acestor reguli,căutărilor independente 

de soluţii.  

         Skinner spune: ,,A-l instrui pe elev cum să studieze, înseamnă a-l învăţa tehnici pe 

care el le va aplica în mod autonom şi, datorită cărora,  îşi va mări şansele de a reţine 

ceea ce a văzut şi auzit.” 

         Un proces de învăţare modern se cere astfel organizat, încât să-i ajute pe elevi să 

prezinte cunoştinţele într-o formă personală, să caute soluţii originale ,,să grupeze şi să 

ierarhizeze ideile = dezideratele esenţiale ale educării gândirii creatoare la elevi .” 

                                  Învăţarea matematicii şi creativitatea: 

         Activitatea matematică implică efectul gândirii, în primul rând a celei creative. În clasele 

primare se formează noţiunile elementare cu care omul va lucra pe tot parcursul vieţii, noţiuni 

pe care se clădeşte întregul sistem de achiziţii imperios necesare. Este incontestabilă 

contribuţia matematicii la formarea unei gândiri logice, coerente, creative, la la formarea unor 

deprinderi de muncă, de ordine de punctualitate.  

         Matematica se ocupă cu dezvăluirea implicaţiilor ascunse. Cunoaşterea directă prin 

observaţii şi experimente, este sarcina cunoaşterii mediului. Pentru matematică aceste 

cunoştinţe directe constituie datele,premisele problemei. Pornind de la ele, se pot găsi prin 

raţionament cunoştinţe noi, implicate logic de acele date a căror prelucrare necesită travaliu 

specific matematic.  

          Procesul studierii matematicii cultivă curiozitatea ştiinţifică, frământarea pentru 

descifrarea necunoscutului şi duce la formarea unor priceperi şi capacităţi ( de a gândi personal 

şi activ,de a analiza o problemă şi a o descompune în elementele sale simple). 

           Prin modalităţi specifice de formare şi dezvoltare a creativităţii, matematica îşi sporeşte 

eficienţa formativă.          

Bibliografie: 

Ion Jinga ,,Conducerea învăţământului”- Edit. P. Bucureşti -2000; 

Emilia Păun ,,Şcoala, abordare socio-pedagogică”- Edit.Polirom,  Iaşi – 2000; 

Ştephen R., Covey ,,Eficienţa în 7 trepte” – Edit. A L L, Bucureşti -1995; 

Gh. Tomşa ,, Consilierea şcolară în învăţământul primar” –Edit. Discipol, Buc.-1997; 

Joiţa Elena ,,Educaţia cognitivă.Fundamente. Metodologie”-Edit.Polirom,Iaşi-2002. 
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Despre puterea emoțiilor de a ne colora viața  

Profesor invatamant prescolar Ionescu Ileana Constanta 

Gradinita “Scufita Rosie”, Bucuresti, Sector 4 

 

 Emoțiile, ceea ce simțim în contextele mici sau 

mari ale existenței noastre, ne dau sens și ne colorează 

viața. Au fiecare dintre ele rolul de a ne dirija și de a ne 

semnala când lucurile merg bine sau dimpotrivă când 

au nevoie de o ajustare. Rolul lor adaptativ, de a ne duce 

spre mai bine, apare însă numai când le facem loc, când 

le înțelegem și le acceptăm mesajul. Când ne 

copleṣește intensitatea lor, sau dimpotrivă, când le 

blocăm accesul spre mintea noastră, rămânem fără un 

ajutor de bază în adaptarea sănătoasă, scăpăm din 

vedere soluțiile cele mai potrivite. S-au scris cărți 

nenumărate si sunt studii peste studii care arată că un 

nivel crescut de inteligența emoțională are ca rezultat o viață echilibrată - o adaptare crescută 

în condiții noi, relaționare ușoară, succes academic și multe altele. Am învățat însă, mulți 

dintre noi, că exprimarea emoțională poate fi un semn de slăbiciune sau ni se poate întâmpla 

să fim pur și copleșiți de intensitatea trăirilor noastre. Și, prin propriul exemplu, transmitem 

modele nesănătoase de răspuns emoțional și copiilor nostri. Avem cu toții nevoie să învățăm 

să simțim, să ne tolerăm propriile emoții, dar și pe cele ale celor din jur. Și mai ales este 

important să le dăm șansa copiilor să învețe și să exerseze cum să facă acest lucru. 

Obiectivul activității este acela de a-i familiariza pe copii si pe părintii lor cu 

vocabularul emoțiilor, de a forma abilități pentru ințelegerea si getionarea diverselor emoții, 

mai mult sau mai puțin dificile, ale lor și ale persoanelor din viața lor. 

In această activitate, copiii vor învăța: 

- să identifice în diferite contexte emoțiile pe care le trăiesc - furie, tristețe, dezamăgire, 

plictiseală, bucurie, entuziasm, dezgust  

- să înțeleaga cum interpretarea unei anumite situații poate schimba emoția pe care o 

trăiesc. 

- să genereze diverse interpretări și emoțiile specifice pentru aceiași situație. 

- să exerseze identificarea emoțiilor la persoanele apropiate. 

- să exprime ceea ce simt, în diverse contexte - furie, tristețe, dezamăgie, bucurie. 

- să tolereze disconfortul emoțional al prietenilor. 

- să înțeleagă cum poate fi gestionata frica. 

- să învețe mecanisme adaptative de a răspunde furiei. 
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Învăț să obțin ceea ce îmi doresc - Despre asertivitate 

 Asertivitatea este abilitatea de a ne 

identifica și a ne duce la îndeplinire nevoile, tinând 

cont de noi înșine si de limitele celorlalți. 

Comportamentul asertiv reprezintă linia de mijloc 

între pasivitate și agresivitate. Un copil, ca și un 

adult care se exprimă asertiv se cunoaște pe sine, 

știe de ce are nevoie și cum poate obține, dar în 

același timp îi cunoaște și pe cei cu care 

interacționează, le respectă limitele și opțiunile.  

 

Obiectivul activității - este acela de a le 

oferi copiilor sansa să se cunoască, să negocieze cu ei și cu prietenii lor, să ceară, să primească 

și să refuze cu empatie și respect. 

Copiii vor învăța: 

- să se cunoască pe sine - care le sunt punctele tari și care le sunt vulnerabilitățile. 

- să identifice nevoile lor, dar si pe cele ale prietenilor,   

- sa își exprime nevoile, să înțeleagă că sunt unici și diferți, și prin urmare fiecare poate 

avea o percepție diferită a unei situații 

- să ceară de la ceilalți când au nevoie de ajutor și să refuze, când limitele le sunt 

incălcate, cu respect pentru ei si pentru cei cu care interacționează  

In perspectiva mea, pentru a deschide drumul copiilor catre un viitor succes, pregatirea 

academica este necesara dar nu si suficienta. 

De aceea un program de dezvoltare personala a copilului denumit “PASAPORT 

PENTRU SUCCES” care are ca obiectiv stimularea inteligentei emotionale a copilului. 

Activitatile psihologice din cadru programului „Pasaport pentru Succes” il ajuta pe 

copil sa dobandeasca abilitati de viata care sa-i asigure succesul de mai tarziu. Ii invatam pe 

copii sa se aprecieze pe ei insisi pentru ceea ce pot si ii incurajam sa indrazneasca sa 

experimenteze ce nu pot astazi, avand incredere ca vor reusi maine. 

Toate acestea intr-o amosfera destinsa si relaxanta unde ne simtim ca intre prietni. Este 

un timp de calitate pe care esti invitat si tu, DRAGA PARINTE, sa il petreci cu copilul tau 

participand la activitatile comune parinte-copil care sunt si ele parte a programului. Si tu esti 

important, alatura-te noua si fii partenerul nostru pentru o educatie de calitate pentru copilul 

tau. 
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La finalul cursului fiecare copil va avea propriul sau pasaport pentru succes dar mai 

ales va fi inzestrat cu abilitati valoroase care ii vor fi de folos in viata. 

• Cine sunt, cum sunt, ce ii face sa fie unici; 

• Să se descopere punandu-si in valoare calitatile si acceptandu-si punctele slabe; 

• Să isi spuna parerea chiar daca este diferita de a altora fara a rani; 

• Să indrazneasca sa ia cuvantul in public; 

• Să ia decizii si sa isi asume consecintele acestora; 

• Să initieze contacte sociale; 

• Să isi poata exprima refuzul de a intra intr-o relatie pe care nu o doresc; 

• Să comunice propriile nevoi si dorinte; 

• Să negocieze si sa rezolve un conflict; 

• Să coopereze si sa lucreze in echipa; 

• Să isi recunoasca emotiile si sa le comunice in relatie cu ceilalti; 

• Să isi dezvolte empatia/ cum ma simt in ,,pielea” celuilalt; 

• Să isi educe autocontrolul/cum sa se linisteasca cand e furios/suparat; 

• Să accepte greşeala ca pe o experienţă de învăţare ; 

• Să exerseze comportamentul de luare a deciziilor şi de asumare a consecinţelor 

acestora („alegerile imi apartin”). 

               Copiii isi vor putea insusi aptitudini fundamentale pentru o viata  sanatoasa, 

normala,isi vor consolida trasaturile de character esentiale. 

 

Bibliografie: 

M.Elias,S.Tobias,B. Friedlander –“Inteligenta emotionala in educatia copiilor”, 

Editura Curtea Veche,2011 
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Învăţarea  prin  cooperare la  şcolarul  mic 

 Prof. înv. primar  Jurca  Eufemia 

 Şcoala  Gimnazială  Nr. 2, Reşiţa, jud. Caraș-Severin 

 

 Mereu  ne  punem  întrebări  şi  căutăm  explicaţii  în  privinţa  acţiunilor  noastre  şi  a  

celor   din  jurul  nostru. De  ce  un  elev  învaţă  şi  altul  nu?  De  ce  unii  se angajează  în  

realizarea   sarcinilor  şcolare  cu  perseverenţă    şi  nu  renunţă  până  la  atingerea  scopului,  

iar  alţii  renunţă  la  primul  obstacol  şi  abandonează  activitatea?  Răspunsurile  la  astfel  de  

întrebări  trebuie  căutate  în  domeniul  motivaţiei. 

 Motivaţia,  numită  şi  „motorul  personalităţii”,  este  un  proces   psihic  complex  ce  

presupune  o  structură  psihică  funcţională. Motivaţia  orientează  şi  dinamizează  acţiunea,  

făcând  individul  să  fie  responsabil  în  ceea ce  face,  în  plan  comportamental. Orice  act  

de  conduită  este  motivat,   chiar  dacă  ne  dăm seama  sau  nu  de  acest  fapt,  nimic  din  

ceea  ce  facem  nu  apare  şi  nu  se  manifestă  de  la  sine,  fără  o  anumită  stimulare,  

direcţionare  şi  susţinere  energetică. 

 Motivaţia  subliniază  pe  lângă  aspectul  dinamic,  funcţional  al   comportamentului  

şi  pe  cel  cognitiv,  valoric,  normativ. În  ultimă  instanţă,  motivaţia  este  responsabilă  de  

faptul  că  un  comportament  se  orientează  spre  o  anumită  acţiune  şi  nu  spre  alta  şi  în  

acest  context    un  rol  deosebit  revine  educaţiei,  cea  care  dinamizează  natura  motivaţiei: 

a  trebuinţelor,   motivelor,  intereselor,  aspiraţiilor  şi  idealurilor. Cu  certitudine,  mobilul  

dezvoltării intelectuale  umane  a  fost  iniţial  motivaţia. 

 Cum  putem  folosi  noi,  cadrele  didactice,  motivaţia  pentru  a  obţine  rezultate  

şcolare  dezirabile? 

 În  jurul  vârstei  de  6-7  ani  în  viaţa  copilului  se  petrece  un  eveniment  cu  totul  

deosebit,  acela  al  intrării  în  şcoală.  Întreaga  sa  dezvoltare  psihică  şi  fizică  va  fi  

influenţată  de  acest  nou  factor, învăţarea  devenind  tipul  fundamental  de  activitate,  

solicitând  intens  intelectul  şi  determinând  dezvoltarea  unor  capacităţi  şi  strategii  de  

învăţare. Învăţarea  şcolară  se  deosebeşte  de  toate  activităţile  de  învăţare  de  până  atunci,  

prin  conţinut  şi  prin  modalitate  de  desfăşurare. 

 Activitatea  şcolară  prin  conţinuturile  şi  prin  sistemul  nou  de  relaţii  îmbogăţeşte  

emoţiile  şi  sentimentele  copilului. În  această  perioadă  motivaţia  pentru  învăţarea  şcolară 

este  activă  şi  în  progres. 

 Structura  motivaţiei  la  şcolarul  mic  trece  prin  mai  multe  schimbări: 

 ●  la  intrarea  în  şcoală  există  o  motivaţie  extrinsecă  cum  ar  fi:  dorinţa  de  a  

respecta  cerinţele  părinţilor  şi  a  le  păstra  dragostea,  de  a  urma  exemplul  fraţilor  mai  

mari,  de  a fi  considerat  important,  la  care  se  adaugă  motivaţia  extrinsecă  cu  o  mai  

mare  importanţă,  cum  ar fi  că  toată  lumea  trebuie  să  înveţe; 

 ●  după  intrarea  în  şcoală  începe  să  se  dezvolte  o  motivaţie  intrinsecă  pornind  

de  la  curiozitate  şi  continuând  cu  formarea  intereselor  cognitive  din ce  în  ce  mai  stabile  

şi  mai  eficiente. 
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 Întotdeauna,  motivele  se  organizează  în  jurul  unui  motiv  dominant, căruia  toate  

celelalte  i  se  subordonează.  În  prima  parte  a  şcolarităţii,  părinţii  şi  cadrele  didactice   se  

ajută  foarte  mult  în  obţinerea  unor  rezultate  foarte  bune  la  învăţătură. 

 Structurile  motivaţionale  prezente   la  şcolarul  mic  şi  care  susţin  celelalte  activităţi  

în  care  se  implică  pot  fi: 

 ●  interesul  pentru  joc  ce  trebuie  satisfăcut  zilnic 

 ●  atracţia  către  grupul  de  copii. 

 Şcolarul  din  clasa  I  învaţă  mai  ales  sub  influenţa  impulsurilor  adulţilor  din  jurul  

lui,  rolul  învăţătorului  fiind  foarte  important.  De  stilul  său  de  lucru,  experienţa  în  

cunoaşterea  copilului  depind  atitudinile  şi  mobilurile  elevului   faţă  de  învăţare. 

 „Miezul”  motivaţiei  intrinseci  la  şcolarul  mic  este  curiozitatea,  care  alături  de  

dorinţa  de  a căuta,  de  a  descoperi  lucruri  noi,  activizează  elevii,  determinându-i  să  

participe  cu  plăcere  la  activităţi. 

  Copilul  se  descoperă  pe  sine  cu  adevărat  nu  atât  în  universul  familiei,  cât  în  

universul  real  al  copilăriei,  în  cadrul  colectivităţii.  Dorinţa  şi  bucuria  lui  reală  de  a  se  

afla  în  mijlocul  grupurilor  de  copii  pot  constitui  un simptom  al  faptului   că  unele  dintre  

valorile  de  preţ  în  universul  copilăriei  sunt:  comunicarea  interumană,  prietenia,  

cooperarea. 

 Cooperarea  este  un  tip  de  interacţiune  care poate  antrena  două  sau  mai  multe  

persoane  cu  scopuri  comune.  Principiile  învăţării  în  condiţii  de  cooperare  oferă  o  largă  

varietate  de  forme  de interacţiune. Învăţarea  prin  cooperare  determină  dezvoltarea  

personală prin  acţiuni  de  autoconştientizare  în  cadrul  grupurilor  mici. Ea  solicită  toleranţă  

faţă  de  modurile  diferite  de  gândire,  valorizând  nevoia  elevilor  de   a  lucra  împreună  

într-un  climat  prietenos,  de  susţinere  reciprocă. 

 Învăţarea  prin  cooperare este  mai  eficientă  decât  învăţarea  individuală  deoarece  

îi  ajută  pe  copii  să  fie  mai   prietenoşi,  mai  sociabili,  mai  comunicativi  faţă  de  ceilalţi. 

Directa  implicare  în  sarcină  este  o  condiţie  a  activismului  şi  a  asigurării  unei  învăţări 

temeinice. Strategia  învăţării  prin cooperare  oferă  copiilor  ocazia  de  a-şi  concretiza  nevoia  

de  a  lucra  împreună  într-un  climat  colegial  de  întrajutorare  şi  de  sprijin  reciproc.  

  Munca  în  grup  acoperă  neajunsurile  învăţării  individualizate  prin  desfăşurarea 

proceselor  interpersonale.  A  coopera  înseamnă  pentru  copii  să  stabilească  contacte  

interpersonale,  să  se  acomodeze  unor  situaţii  noi,  să  participe  la  desfăşurarea  activităţilor,  

să-i  respecte  pe  ceilalţi  şi  opiniile  acestora.  Lucrând  în  grup,  elevii  schimbă  multe 

informaţii,  le  prelucrează  şi  le  selectează  cu  viteză  mai  mare,  ideile  individuale  se  

verifică  în  dialogul  dintre  coechipieri,  hotărârile  se  iau  mai  repede  datorită  unei  aparente  

micşorări  a  responsabilităţii, apar  idei  noi  şi  originale. 

 Obiective  ale  învăţării  prin  cooperare  pot  fi: 

-  valorizează  schimburile  intelectuale  şi  verbale,  intensifică  procesarea  informaţiei  

ţinând  cont  de  opiniile  celorlalţi; 
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-  munca  în  echipă  este  un  declanşator  al  schimbului  de  opinii, 

-  favorizează  schimbul  de  idei  şi  discuţia; 

-  încurajează  la  elevi  o  atitudine  deschisă,  bazată  pe  iniţiative  personale; 

-  determină  implicarea  intensă  a  elevilor  în  rezolvarea  sarcinilor  de  lucru; 

-  dezvoltă  sociabilitatea  şi  acomodarea  în  roluri  diferite. 

 Condiţii  de   desfăşurare: 

-  crearea  unor  grupuri  eterogene; 

-  crearea  unei  atmosfere  propice  de  lucru  şi  a  unui  spaţiu  adecvat  de  lucru; 

-  explicarea  modului  de   evaluare  a  muncii  colective  şi  a  fiecărui  membru  în  

parte. 

 În  constituirea  grupului  trebuie  avut  în  vedere: 

-  membrii  grupului trebuie  să  fie  toleranţi  faţă  de  părerile  colegilor,  să  comunice,  

să  nu  fie  egoişti,  să  acorde  şi să  primească  ajutor; 

-  după  primirea  sarcinii  de  rezolvat  trebuie  stimulaţi  să  lucreze  împreună  pentru  

a o  rezolva. 

 Evaluarea: 

-  să  se  facă  sistematic; 

-  să  fie  dinamică,  accentul  punându-se  pe  iniţiativa  elevului  de  a  arăta  permanent  

ceea  ce  cunoaşte,  învăţarea  prin  cooperare  integrând  organic  evaluarea  şi  autoevaluarea; 

-  prin  aprecieri  favorabile   care   stimulează  reuşita  învăţării; 

-  prin  evitarea  recomandărilor  cu  efecte  negative. 

 Toate  acţiunile  întreprinse  pentru  a  stimula   participarea  activă  a  copiilor  la  

activităţile  desfăşurate  în  cadrul  procesului  instructiv-educativ  sunt  astfel  corelate  încât  

să  determine  succesul  învăţării. Activitatea  de  grup  este  stimulativă,  generând  un  

comportament  contagios  şi  o  strădanie  competitivă. 

 Selectarea  metodelor  de  instruire  este  necesar  să  ţină  cont  de  aspecte  precum:  

particularităţile  de  vârstă,  particularităţile  individuale,  nivel  intelectual,  capacitatea  de  

memorare. 

 Dacă  învăţătorul  recurge  la  învăţarea  prin  cooperare,  care  presupune  observare,  

implicare  şi   participare  directă,  elevii  îşi  vor  însuşi  aceste  comportamente,  cu  atât  mai  

mult  în  cazul  în  care  ele  vor  fi  întărite  de  învăţător. 

 Învăţarea  prin cooperare reprezintă  modul  de  organizare  a  activităţii  didactice  pe  

grupuri   mici,  astfel  încât  lucrând  împreună  copiii  îşi  maximizează  atât  propria  învăţare,  

cât  şi  pe  a  celorlalţi  copii,  este  calea  folosită  de  învăţător  pentru  a-i  sprijini  pe  copii  

să  descopere  viaţa,  lumea,  natura.  
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 Unele  metode  de  învăţare  prin  cooperare  pot  fi  aplicate  cu  succes  încă   din  clasa  

I,  cum  ar  fi  metoda  „Schimbă  perechea”; activităţile  desfăşurate  prin   această  metodă  au  

făcut  plăcere  elevilor  mei,  eu  fiind  partener  de  învăţare,  intervenind  acolo  unde  este  

nevoie. 

 Metoda  schimbării  perechii  are  la   bază  munca  elevilor  în  perechi,  împărţindu-se  

clasa  în  două  grupe  egale  ca  număr  de  participanţi,  se  formează  două   cercuri concentrice, 

elevii  fiind  faţă  în  faţă. Fiecare  pereche  discută  şi  apoi  comunică  ideile. Cercul  din  

exterior  se  roteşte  în  sensul  acelor  de  ceasornic,  realizându-se  astfel  schimbarea  

partenerilor  în  pereche. 

 Dacă clasa  are  un  număr  impar  de  elevi,  cele  două  grupe  pot  fi  în  număr  egal  

dacă  participă  şi  învăţătorul  ca şi  partener,  antrenând  cu  şi  mai  mult  entuziasm  elevii  

în  rezolvarea  sarcinilor. 

 Etapele  metodei: 

1. Etapa  organizării  colectivului  în  două  grupe  egale 

 Fiecare  elev  ocupă  un  scaun,  fie  în  cercul  din  interior,  fie  în  cercul  exterior. 

Stând  faţă  în  faţă,  fiecare  elev  are  un  partener. 

2. Etapa  prezentării  şi  explicării  problemei 

 Învăţătorul explică  sarcinile  de  lucru   şi  importanţa  rezolvării  lor. 

3. Etapa  de  lucru  în  perechi 

 Elevii  lucrează  doi  câte  doi  câteva  minute,  apoi  cei  din  cercul  exterior  se  mută  

mai  la  dreapta  pentru  a  schimba  partenerii,  realizând  o  nouă  pereche. Se  continuă  până  

se  ajunge  la  partenerii  iniţiali  sau  se  termină  sarcinile  de  lucru. 

4. Etapa  analizei  ideilor  şi  a  elaborării concluziilor 

 Se  analizează  rezultatele  obţinute  şi  se  concluzionează. 

 Este  o   metodă  uşor  de  aplicat  încă  din  perioada  şcolarităţii  mici  şi   adaptabilă  

oricărui  obiect  de  învăţământ. Stimulează  participarea  tuturor  elevilor  la  activitate, oferind  

posibilitatea  de  a  lucra  cu  fiecare  dintre  colegi. 

 Orice echipă  se  formează  în  vederea  atingerii  unui  scop. În  componenţa  echipei  

vor  intra  elevi cu  niveluri  de  pregătire  diferite,  elevi  greu  adaptabili  sau  cu  lacune  în  

pregătire. Existenţa  unui  elev  mai  bine  pregătit,  dar  şi  dialogul  ce  se  stabileşte  în  timpul   

realizării  sarcinii  de  lucru,  îi  va  motiva  pe  cei  mai  slabi  să  facă  eforturi  mai  mari,  iar  

pe  cei  timizi  să-şi  învingă  timiditatea,  să  câştige  încredere  în  ei. 

 În  concluzie,  învăţarea  prin cooperare  dezvoltă  capacitatea  elevilor  de  a  lucra  

împreună, la  toate  tipurile  de  lecţii,  acoperind  neajunsurile  învăţării individualizate.  

 

 



 
 

 

 

91 

 
 

 

Nr. 19 - august 2017 

Bibliografie: 

1. Cosmovici, A, Iacob, L., Psihologia  şcolară, Polirom,  Iaşi,  1999 

2. Creţu, Daniela, Dezvoltarea  motivaţiei  învăţării, Psihomedia,  Sibiu,  2003 

3. Negovan, Valeria, Psihologia  învăţării, Editura Universitară, Bucureşti,  2007 

4. Oprea, Crenguţa-L., Strategii  didactice interactive, Editura  Didactică şi  Pedagogică  R.A. 

Bucureşti, 2007                                                                          

 

Posibilităţi de concretizare a educaţiei nutriţionale în grădiniţa de copii - 

strategii didactice aplicate în cadrul domeniilor experienţiale 

 

Prof.înv.preşc. Ilaş Simona 

Grădiniţa ,,Cuvioasa Parascheva” Iaşi  

 

Crearea de obiceiuri alimentare sănătoase și implicarea în activităţi sportive are un 

impact pozitiv asupra copiilor. Acest articol aduce în discuţie importanţa desfăşurării de 

activităţi privind educaţia nutriţională în copilăria timpurie, oferind astfel spre exemplificare 

strategii didactice aplicate în cadrul activităţilor de educaţie nutriţională la copiii preşcolari.  

Cuvinte-cheie: strategii didactice, educaţie nutriţională, grădiniţă, învăţământ preşcolar 

Problema alimentaţiei copiilor şi a educaţiei nutriţionale în şcoli şi grădiniţe, respectiv 

intervenţiile la vârstele mici sunt aspecte extrem de actuale în lume în condiţiile în care copiii 

care frecventează mediul şcolar şi preşcolar se confruntă cu o serie de probleme de sănătate: 

obezitate, carii, lipsa activităţii fizice şi schimbări ale obiceiurilor alimentare (alimentaţie 

nesănătoasă). Intervenţiile privind alimentaţia sănătoasă trebuie să înceapă de timpuriu. 

Obiceiurile alimentare sănătoase sunt esențiale pentru creșterea și dezvoltarea normală a 

copiilor preșcolari. Dezvoltarea biofizică a preşcolarului se constituie ca efect direct al 

alimentaţiei copilului din această perioadă şi exprimă calitatea regimului său de viaţă. Copilăria 

timpurie este o perioadă în care copiii dezvoltă o serie de comportamente, preferinţe şi atitudini 

legate de nutriție şi produse alimentare pe parcursul anilor preșcolari. Astfel, experienţele 

copiilor din această perioadă joacă un rol major în conturarea comportamentelor lor alimentare 

de pe tot parcursul vieţii; prin urmare, influențarea pozitivă a preferinţelor alimentare în timpul 

copilăriei contribuie la stabilirea unor obiceiuri alimentare sănătoase pe tot parcursul vieții.  

Procesul de alimentaţie este unul voluntar şi conştient, având principala caracteristică 

de a fi educabil. Educabilitatea acestui proces se realizează iniţial prin formarea la copiii mici 

a unor obiceiuri alimentare corecte şi mai apoi prin cultivarea unor principii ce se doresc a fi 

respectate de-a lungul întregii vieţi (Vrăşmaş, 2014: 57). Pentru a schimba unele obiceiuri 

alimentare nesănătoase ale populaţiei nu este suficient doar informarea cu privire la o serie de 

cunoştinţe nutriţionale; chiar şi intervenţiile dietetice sunt greu acceptate, dacă contravin 

obiceiurilor alimentare ale individului – atrage atenţia prof. univ. dr. Iulian Mincu, doctor şi 

fost ministru al sănătăţii  (1993: 49). Astfel, pentru a avea efect, educaţia nutriţională trebuie 
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să fie mai mult decât diseminare de informaţii; ea trebuie să se adreseze preferinţelor pentru 

alimente şi factorilor senzorio-afectivi, factorilor personali cum ar fi percepţiile, credinţele, 

atitudinile, normele morale, factori de mediu.  

În România au fost stabilite o serie de strategii de acţiune privind problematica 

alimentaţiei sănătoase, ce sunt reprezentate de prevederile principale ale documentelor legale 

adoptate la nivel naţional privind alimentaţia sănătoasă şi implicaţiile acestora la nivel şcolar - 

,,Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020” (Ministerul Sănătăţii), ,,Programul Naţional de 

Evaluare şi Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate” (2014), respectiv programe de 

educaţie nutriţională adresate copiilor din România: mişcarea naţională ,,Şi eu trăiesc 

sănătos!”, programul educaţional comunitar ,,Traista cu sănătate”, programul educațional 

național ,,Ora de nutriție”, programul național de educație pentru nutriție ,,Mănânc sănătos la 

școală” sau cursul multidisciplinar pentru grădiniță –,,Copilul Verde”. 

Educația nutrițională este infuzată în Curriculum preșcolar românesc prin abordări 

curriculare ce promovează conexiunile interdisciplinare. De asemenea, Curriculum preșcolar 

românesc oferă un grad ridicat de libertate profesorilor preșcolari privind planificarea 

activității de zi cu zi. Curriculum preșcolar românesc recunoaște valoarea educației nutriţionale 

și stipulează că în contextul educației timpurii este esențial să adoptăm o abordare 

multidisciplinară (îngrijire, nutriție și educație, în același timp). Conținuturile privind educaţia 

nutriţională din Curriculumul preșcolar românesc se focalizează atât pe cunoștințele științifice, 

cât şi pe comportamentele copiilor. Oferim spre exemplificare o serie de strategii didactice în 

aplicarea educaţiei nutriţionale la preşcolari: jocul didactic ,,Ghiceşte ce a cumpărat mama!”, 

activitate practic-experimentală ,,Cât de proaspete sunt ouăle şi activitate practic-

gospodărească ,,Să facem un smoothie de fructe!”. 

Jocul didactic îmbină armonios partea instructivă cu partea distractivă, având o 

tematică variată. Prin jocul didactic se asimilează şi consolidează cunoştinţe despre alimente 

şi alimentaţie, se dezvoltă gândirea preşcolarului, se exersează memoria, atenţia, imaginaţia şi 

se formează o atitudine pozitivă a copilului în raport cu acele conţinuturi transmise.  

Jocul didactic. Exemplificare ,,Ghiceşte ce a cumpărat mama!”    

Grup ţintă: nivel I (grupa mijlocie) 

Mărime grup: 25 de copii 

Durata activităţii: 25 de minute 

Informaţii pentru profesori: activitate de cunoaşterea mediului, consolidare de 

cunoştinţe – joc didactic ,,Ghiceşte ce a cumpărat mama!” 

Fructele şi legumele se pot consuma proaspete, conservate, congelate sau uscate. 

Varietatea este importantă. Diferite fructe şi legume au ,,puteri” diferite. Cele colorate 

mai intens sunt, de obicei, cele mai bogate în nutrimente (ex. legumele verde închis şi 

portocalii – broccoli, salată, spanac, castravete, morcovi, dovleac). Fructele şi legumele 

au vitamine şi minerale care sunt importante pentru sănătate şi ne protejează împotriva 

bolilor (ex. vitamina A, C, potasiu, fibre alimentare). Cele mai multe fructe şi legume 

sunt în mod natural sărace în grăsimi şi calorii şi nu conţin colesterol. Fructele şi 

legumele trebuiesc consumate zilnic. Este indicat ca sucul de fructe să conţină 100% 

fructe, stoarse proaspăt. Iaurtul cu fructe conţine de obicei puţine fructe şi mult zahăr.    

Obiective: 

- să identifice corect fructele şi legumele din coş, utilizând pipăitul şi mirosul;  
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- să trieze fructele şi legumele, formând mulţimile corespunzătoare; 

- să descrie caracteristicile legumelor şi fructelor (formă, culoare, miros, mod de 

utilizare); 

- să enumere beneficiile consumului de fructe şi legume pentru sănătate.  

Resurse necesare:două coşuri cu fructe şi legume, o farfurie de plastic cu fructe şi 

legume tăiate felii, şerveţele, eşarfă 

Desfăşurarea activităţii:se vor respecta etapele unui joc didactic: 

-anunţarea jocului - ,,Astăzi vom juca un joc care se numeşte Ghiceşte ce a cumpărat 

mama! Va trebui să ghiciţi corect ce fructe şi legume a cumpărat mama, doar după pipăit 

şi miros.” 

-regulile jocului: Vor veni în faţă doi copii. Unul dintre ei va fi legat la ochi cu o eşarfă, 

va scoate din coş o fructă sau o legumă şi va trebui să o denumească corect. Va avea voie 

doar să o pipăie şi să o miroasă. Celălalt copil va trebui să răspundă la o serie de întrebări 

privind culoarea, forma, gustul, modul de utilizare a fructei sau a legumei extrase de 

colegul său. Copilul care nu este legat la ochi poate avea rolul de ajutor în cazul în care 

celălalt copil nu ghiceşte, dându-i anume indicii. La final, copiii vor forma mulţimea 

legumelor şi mulţimea fructelor. 

-explicarea şi demonstrarea jocului; 

-executarea jocului de probă – doi copii vor executa jocul de probă pentru a se verifica 

înţelegerea cerinţelor formulate. 

-executarea jocului de către copii – derularea propriu-zisă a jocului. Coşul cu fructe 

cuprinde un măr, o gutuie, o banană, o pară, o portocală, o lămâie, o prună, un strugure, 

iar cel cu legume un morcov, un cartof, un castravete, o ceapă, un ardei, o roşie, o vânătă 

şi usturoi.  

După terminarea ghicirii tuturor fructelor şi legumelor, copiii vor forma mulţimea 

legumelor şi mulţimea fructelor, le vor aşeza în fiecare coş şi vor nume din nou ce fructe 

şi legume a cumpărat mama de la piaţă. 

-complicarea jocului – se va utiliza farfuria cu felii de legume şi fructe. Copiii vor închide 

ochii şi vor trebui să ghicească ce au gustat. 

Se va pune accent pe întrebările ce vizează modul de utilizare a diferitelor fructe şi 

legume şi se vor exemplifica aceste modalităţi; de asemenea, se va scoate în evidenţă 

importanţa consumului de fructe şi legume.  

Încheierea activităţii:Se vor adresa întrebări privind titlul jocului, conţinutul celor două 

coşuri; aprecieri generale şi individuale asupra activităţii copiilor.Educatoarea va întreba 

zilnic copiii ce fructe şi legume au consumat pe durata unei săptămâni şi va trece aceste 

informaţii într-un tabel, utilizând jetoane cu fructe şi legume. 

 

Activităţile practic-experimentale reprezintă ocazii prielnice de a dezvolta operaţiile 

gândirii la copil, de a-l pune în situaţii de investigare pe preşcolar, de a-i dezvolta o anumită 

atitudine faţă de obiecte şi informaţii – aceea de a experimenta, de a cerceta şi testa informaţii 

privind alimentele, informaţii care de multe ori au un grad de credibilitate scăzut. 
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Activitate practic-experimentală. Exemplificare ,,Cât de proaspete sunt ouăle?”  

Grup ţintă: nivel I (grupa mică) 

Mărime grup: 25 de copii 

Durata activităţii: 15 minute 

Informaţii pentru profesori: activitate practic-experimentală, ,,Cât de proaspete sunt 

ouăle?” 

Oul care rămâne pe fundul paharului cu apă este vechi de o săptămână. Oul care îşi 

schimbă poziţia, ridicându-se cu fundul în sus este vechi de 10-12 zile. Oul care se ridică 

total la suprafaţa paharului are între 13-20 de zile.  

Obiective: 

- sădescrie caracteristicile oului (compoziţie, formă); 

- să exemplifice modurile de preparare ale unui ou; 

- să realizeze experimentul propriu-zis, punând oul în apă şi ,,citind” rezultatul. 

Resurse necesare:pahar mare cu apă rece, mai multe ouă cu grad diferit al vechimii 

Desfăşurarea activităţii:se introduce coşul cu ouă şi se iniţiază o scurtă discuţie despre 

caracteristicile oului şi moduri de consum ale sale.  

Se explică copiilor că atunci când nu avem trecută data pe un ou, putem să aflăm cât de 

vechi este printr-o modalitate foarte simplă şi se explică procedeul. Mai întâi va realiza 

experimentul educatoarei, apoi vor veni şi copiii şi vor lua câte un ou.  

Se vor fixa cunoştinţele prin numirea unor copii care vor descrie încă o dată procedeul 

şi rezultatele lor individuale. 

Încheierea activităţii:copii vor trebui să realizeze şi acasă experimentul, cu două ouă. 

 

Activităţile practic-gospodăreşti plasează copilul în situaţia de a-şi forma o serie de 

deprinderi practice, psihomotorii, de a-şi dezvolta simţul practic, de a-şi planifica o activitate. 

Astfel, copilul exersează deprinderi (de exemplu, de a pregăti o salată), punând în aplicare 

cunoştinţele despre acel subiect (despre fructe şi legume, de exemplu).  

Activitate practic-gospodărească. Exemplificare ,,Să facem un smoothie de fructe!”  

Grup ţintă: nivel I (grupa mică) 

Mărime grup: 25 de copii 

Durata activităţii: 15 minute 

Informaţii pentru profesori: activitate practică, ,,Să facem un smoothie de fructe!” 

Acest smoothie se realizează prin cojirea unei banane şi ruperea ei în 2-3 bucăţi, 2 pahare 

mari cu lapte, o mână de zmeură şi 1 lingură de miere de albine – toate ingredientele sunt 

puse la blender.  

Obiective: 

- să denumească ingredientele necesare pentru realizarea acestui smoothie; 

- să descrie caracteristicile fructelor utilizate (formă, gust, culoare); 

- să pregătească fructele pentru smoothie (spălare, cojire); 

- să deosebească un suc natural de fructe de unul carbogazos. 

Resurse necesare:banane, lapte, zmeură, miere de albine, blender, pahare 

Desfăşurarea activităţii: se descriu alimentele aflate pe măsuţă, insistând pe gustul lor 

şi importanţa pentru sănătate. 

Se explică copiilor procedura de lucru: spălarea zmeurei, decojirea bananelor, 

amestecarea tuturor ingredientelor la blender. 
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Fiecare copil va consuma câte jumătate de pahar de suc. Se va realiza o comparaţie între 

sucul realizat de copii şi sucul din comerţ, aflat în sticluţele copiilor de acasă (pentru 

apă).  

Se adresează întrebări privind activitatea desfăşurată, pentru a se fixa cunoştinţele despre 

realizarea unui smoothie, rolul fructelor şi deosebirile suc natural/suc carbogazos din 

comerţ.  

Încheierea activităţii: aprecieri asupra activităţii copiilor. Ei vor trebui să realizeze un 

smoothie şi acasă, cu părinţii lor.  

  

Recomandăm implicarea părinţilor şi a medicilor în calitate de parteneri în desfăşurarea 

activităţilor, dar şi selectarea cu grijă şi accesibilizarea informaţiilor ce vor fi transmise 

copiilor. De asemenea, activităţile trebuie realizate într-o modalitate cât mai atractivă, iar 

exemplul (inclusiv cel personal) are un rol important în reuşita activităţilor. 

Bibliografie selectivă: 

1. Contento, Isobel. (2011). Nutrition Education: Linking Research Theory, and Practice. 

Ontario: Jones and Bartlett Publishers; 

2. Mincu, Iulian. (1993). Impactul om-alimentaţie. Bucureşti: Editura Medicală; 

3. Păişi-Lăzărescu, Mihaela. Ezechil, Liliana. (2011). Laborator preşcolar. Ediţia a IV-a. 

Bucureşti: Editura V&I Integral; 

4. Vrăsmaş, Ecaterina. (2014). Educaţia timpurie. Bucureşti: Editura Arlequin. 

                           

Obiceiuri şi tradiţii din zona moldovei                                                                                                               

                                                                                Educatoare: Leu Gabriela-Valentina 

                                                                       Grădiniṭa de copii cu Program Prelungit nr. 13  

                                                                                 Loc. Huşi/ Jud.Vaslui 

 

 ,,Creaţiile populare sunt pietre scumpe în sânul poporului şi prin urmare este o sfântă 

datorie de a le căuta şi a le feri de noianul timpului şi uitării”.(Vasile Alecsandri) 

       Momentele hotărâtoare ale vieţii omului – naşterea, căsătoria, moartea – după cum şi 

zilele însemnate ale anului, cele legae de solstiţiu şi echinocţiu, de trecerea de la un anotimp la 

altul, sau cele privind anumite munci agricole şi anumite practici gospodăreşti au fost 

totdeauna marcate la români prin datini şi obiceiuri. 

În decursul vremurilor, poporul român şi-a făruit o bogată zestre de bunuri cultural-

artistice, podoabe ale existenţei sale. Creaţiile lui artistice sunt până în ziua de azi obiectul unei 

preocupări obşteşti: de la leagăn până la mormânt ele se împletesc, la tot pasul, cu viaţa 

oamenilor, ale căror gânduri, simţăminte şi năzuinţe le întruchipează. Strâns legate de viaţa 

socială, de manifestările ei multiple, ele s-au crsitalizat într-o seamă de genuri şi repertorii cu 

rosturi clar conturate răspunzând unor împrejurări anumite. În versul molcom al cântecelor de 

leagăn mama îşi adoarme pruncul;copilul îşi plăsmuieşte o lume a sa de jucării sonore, de 

cântece şi jocuri; sărbătorile de peste an sunt împodobite şi înveselite de cântări şi jocuri 



 
 

 

 

96 

 
 

 

Nr. 19 - august 2017 

anumite; cu melodii anumite îşi însoţesc munca de toate zilele ciobanii ;  nunta îşi are cântecele 

şi jocurile ei caracteristice, iar moartea a prilejuit zguduitoare cântări; în baladă, poporul cântă 

faptele eroilor săi şi istoriseşte întâmplări de altădată; doinele şi cântecele proslăvesc 

frumuseţile naturii şi glăsuiesc despre dragoste, dor, alean, supărare, jale; jocurile mărturisesc 

dragostea exuberantă de viaţă, iar creaţiile noi oglindesc prefacerile adânci care se săvârşesc 

sub ochii noştri. 

 Folclorul obiceiurilor, prin esenţă ritual şi ceremonial, este un vestigiu al trecutului, 

obârşia lui, pierdută în negura vremilor apuse, stă în năzuinţa dintotdeauna a omului de a 

înţelege viaţa, de a pricepe cele ce se întâmplă în jurul său şi de aş supune natura 

înconjurătoare, de a o pune printr-o atitudine activă, în slujba sa. 

 Deşi au luat naştere în epoci anterioare, creaţiile artistice ritual şi ceremoniale vieţuiesc 

şi în prezent. Studierea lor ne arată cultura şi viaţa de odinioară a poporului nostru. Istoria unui 

popor nu este numai istoria luptei dusă pentru realizarea idealurilor sale, ci, în acelaşi timp, şi 

istoria concepţiei despre lume, a cunoştinţelor şi superstiţiilor sale populare, a riturilor şi 

obiceiurilor lui. Pe deasupra, nu rareori, plăsmuirile artistice de acest fel se ridică pe înalte 

culmi artisitce. Cunoaşterea lor este deosebit de folositoare celor ce trudesc la dezvoltarea artei 

naţionale, pusă în slujba poporului. 

 Familiarizarea copiilor cu arta şi tradiţiile populare şi educarea lor în spiritul păstrării 

şi preţuirii lor am realizat-o şi continuăm să o realizăm prin diferite forme de activităţi care ne 

stau la îndemână: 

- învăţarea de proverbe şi ghicitori populare care sunt produsul inteligenţei poporului 

nostru; 

- audierea, pe discuri sau benzi magnetice, a muzicii populare vocale şi instrumentele 

atât din Moldova, cât şi din celelalte zone ale ţării; 

- învăţarea unor cântece populare; 

- învăţărea unor dansuri populare accesibile, din toate regiunile ţării; 

- convorbiri despre modul cum se sărbătoresc la noi, dar şi în alte zone din ţară, 

evenimente religioase sau legate de munca specifică, tradiţională a oamenilor ( 

semănatul, păstoritul, ţesutul şi albitul pânzei etc.) 

- învăţarea unor colinde de Crăciun, a pluguşorului, cântece din folclorul copiilor, dar şi 

jocuri, rugăciuni de căpătâi; 

Aş prefera să nu mă opresc acum asupra metodelor şi procedeelor de care ne folosim 

la astfel de activităţi şi pe care, cu siguranţa, le cunosc  toate educatoarele interesate de 

transmiterea şi valorificării folclorului românesc. Mi-am propus, în schimb, să fac un scurt 

istoric legat de folclorul obiceiurilor la români, cu precădere a celor legate de sărbătorile de 

iarnă, spre a ne îmbogăţi cunoştinţele atât de sărace în acest domeniu. 

Spuneam mai sus că sărbătorile de peste an sunt împodobite cu cântece şi jocuri 

anumite. Suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, sărbători care nu numai că au cel mai bogat 

„depozit” de cântece şi jocuri, dar şi cel mai spectaculos în rituri şi obiceiuri, tezaur folcloric 

de excepţie. Aşadar ... e vremea colindelor. 
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Colindele au caracter atât lumesc cât şi religios. Caracterul lumesc al colindelor i-a 

determinat pe slujitorii bisericii, în secolul al XIX-lea mai ales, să încerce înlăturarea lor. În 

acest scop au fost create cântecele de stea al căror cuprins poetic este inspirat din scripturi. 

Sărace în imagini artistice, ele diferă de creaţiile propriu-zis populare şi prin limbaj şi prin stil 

apropiindu-se mai mult de cuvioasele cântări de Crăciun bisericeşti. Nu s-a reuşit însă 

înlăturarea colindelor lumeşti propriu-zis populare şi ele au fost cântate de-a valma cu 

cântecele de stea în toată ţara. De aceea în perioada 1946-1989 când se făcea apologia 

materialismului dialectic şi istoric despre lume şi viaţă, acest amestec al unor creaţii de culturi 

diferite a creat în bună parte optica greşită cu care au fost privite adevăratele colinde populare 

socotindu-le în chip global religioase, mistice. 

 Rostul special al colindelor este să ureze şi să laude într-o formă alegorică pe cei cărora 

le sunt adresate: 

„Streşină de mintă creaţă, 

Să aveţi noroc în viaţă 

Şi la mulţi ani să trăiţi 

Ca florile să-nfloriţi, 

Streşină de busuioc 

Să aveţi numai noroc, 

Ca stejarul să-nverziţi 

Şi ca el să-mbătrâniţi!” 

De regulă şi colindele şi cântecele de stea sunt cântate de copii, mai ales la noi în 

Moldova. Ei merg din casă în casă cu urări de bine şi duc vestea naşterii lui Hristos. 

Un alt obicei de iarnă uşor de transmis copiilor şi care se păstrează de veacuri este 

Pluguşorul. Pluguşorul este o urare care se rosteşte pe la casele oamenilor la cumpăna dintre 

ani care coincide cu noaptea lui Sf. Vasile cel Mare. De regulă este o urare cu un străvechi 

substrat agrar, de rodire care se rosteşte pe un fond sonor alcătuit din mugetul unui buhai (tobă 

de a cărei membrană este prins un fuior din păr de cal) la care se adaugă clinchete de clopoţei, 

hăuliri şi pocniri de bici. Lungă recitare în versuri, pluguşorul înfăţişează în chip alegoric 

întreaga muncă a câmpului de la arat şi semănat până la plămădirea şi coptul colacilor din grâu 

curat. De multe ori este presărat cu glume satirizându-i pe cei cărora le sunt adresate urările. 

 În unele sate din nordul Moldovei chiar se înjugă doi sau patru boi la plug frumos 

împodobiţi atât boii, cât şi plugul. Pe plug se fixează un brad, simbol al tinereţii veşnice, 

deasemenea împodobit. 

 Tot în timpul sărbătorilor de iarnă se desfăşoară dansurile cu măşti. În Moldova cel mai 

răspândit este capra. Înţelesul magic al acestei datini s-a pierdut, dar ea continuă să dăinuiască 

şi se oficiază în toate satele şi chiar oraşele din partea estică a ţării. Alte măşti fac, în multe 

locuri, parte din cortegiu: un moş şi o babă, ţigani, un grup de căiuţi, urs care dansează în ritmul 

unor strigături glumeţe, Anul vechi şi Anul Nou, arapi, etc. 
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 Desigur m-am referit pe larg la datini şi obiceiuri de iarnă, numai pentru că materialul 

care se păstrează este foarte bogat dar foarte accesibil şi deosebit de antrenant pentru copiii cu 

care lucrez şi care se dovedesc receptivi faţă de asemenea manifestări folclorice. 

 Folclorul românesc este prezent în toate anotimpurile anului şi în toate momentele 

importante din viaţa de familie şi socială. Astfel, avem datini de primăvară menite să aducă 

ploaia şi să asigure fertilitatea ogoarelor. Acestea insă în cele mai multe regiuni s-au pierdut şi 

le mai ştiu numai bătrânii satelor. Astăzi prin strădania unor oameni de suflet şi cu dragoste 

faţă de izvoarele devenirii noastre ele sunt redescoperite, înregistrate şi redate tinerilor în 

speranţa că toate se vor păstra şi se vor conserva fiinţându-le şi redându-le celor care le-au 

uitat. 

 Prin audiţii muzicale copilul învaţă să asculte şi chiar să redea melodiii populare. 

Acestea împreună cu proverbele, ghicitorile şi strigăturile învăţate dau frumuseţe şi consistenţă 

şezătorilor organizate. Cunoaşterea şi învăţarea proverbelor, zicătorilor şi strigăturilor satirice 

au efecte deosebite în modelarea trăsăturilor pozitive de viaţă şi caracter. Totodată în cadrul 

şezătorilor copiii află despre ocupaţiile tradiţionale, vechi, ale românilor: ţesutul, torsul, 

olăritul, etc. 

 Învăţarea dansurilor populare româneşti, îmbrăcarea în costume naţionale creează 

copiilor emoţii puternice care rămân întipărite în memorie multă vreme. Colindele şi 

pluguşorul, cu tot ritualul specific fac să crească receptivitatea copiilor la folclor şi chiar dacă 

nu se ajunge să ducă mai departe cele învăţate cu siguranţă, mare parte din ei vor fi cel puţin 

consumatori de folclor. Pentru aceasta trebuie neapărat să-i determinăm  pe copii să înţeleagă 

şi să iubească folclorul cu atât mai mult cu cât tinerii de astăţi se simt atraşi mai mult de muzica 

modernă care de multe ori lasă amprente nefaste asupra caracterului lor. Şi cine are menirea şi 

puterea să-l facă pe copil să-şi iubească obârşia dacă nu educatorii lui inclusiv părinţii? 

 Creaţia populară românească este un adevărat patrimoniu naţional. În ea s-a înglobat 

geniul poporului românesc, care şi-a creat  de-a lungul timpului valori artistice inegalabile. 

Identitatea noastră ca popor european este reprezentată prin acest tezaur al culturii româneşti. 

 Datoria noastră, a educatorilor, este de a asigura viabilitatea, perenitatea acestor valori 

în timp, de a veghea adevăratele comori ale poporului să nu se piardă în negura timpului, din 

uitare sau din neglijenţă şi pentru a sădi în sufletul copiilor „Sămânţa valorii tradiţiilor 

româneşti”. 

 În condiţiile contemporane caracterizate printr-o agresivitate a exprimării artistice se 

impune să imprimăm copiilor ideea de valoare naţională, de bucuria de a aparţine poporului 

român, cunoscând valorile acesteia, să-l ajutăm să regăsească frumosul folcloric, să-şi 

îmbogăţească limbajul popular, să se întoarcă la izvoare, la tot ce este mai autentic românesc 

şi să constituie în ceea ce trebuie să numim cu dragoste şi mândrie identitate naţională. 

 E menirea noastră să ducem mai departe alături de copiii pe care-i îndrumăm, comori 

nepreţuite de simţiri duioase, de datini strămoşeşti, de frumuseţi ritmice pline de originalitate 

şi fără de seamă, căci ele cuprind toate razele geniului poporului românesc. 
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 Actualmente, Judeţul Vaslui beneficiază de o bogată viaţă folclorică. Aici există încă 

toate genurile şi speciile creaţiei folclorice, cultivarea lor fiind diferenţiată pe categorii de 

vârstă. 

 În cadrul activităţilor propuse, copiii au descoperit valoarea morală şi estetică a creaţiei 

populare româneşti, au trăit emoţia găsirii unor noi modalităţi de comunicare. 

 Acum când ne putem bucura în deplină libertate de înălţătoarea şi neasemuita 

frumuseţe a datinelor creştineşti, să scoatem la lumină, din sfânta noastră ladă de zestre, 

tezaurul păstrat cu atâta grijă de poporul român. 

 Revenind în noi sfintele datini şi obiceiuri în toată evlavia şi frumuseţea lor, să 

încercăm a sădi în sufletul copiilor, simplu şi firesc, fără ostentaţie înălţătoare şi pure 

sentimente faţă de splendoarea marilor sărbători. 

 

 

Colaborarea şcoală-familie, parteneriatul cu familia 

Prof. înv. primar Măgirescu Ionela 

Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău 

 

        Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu 

privire la tot ceea ce ţine de orientarea copilului,  ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele 

pe care le comportă această acţiune. În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun 

deschideri oferite părinţilor privind aspectele şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele 

medicale, juridice etc.  

            O bună colaborare între familie și şcoală se poate realiza prin parteneriate. Motivul 

principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes 

la şcoală și, mai târziu, în viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se 

consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport 

care începe să funcţioneze. 

        Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de 

elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o 

problemă de natura relaţiilor publice. 

        Pedagogia contemporană promovează şi încurajează parteneriatele dintre şcoală şi familie 

din mai multe motive  (Mâţă, 2015, p.117). Acestea pot fi sintetizate astfel: 
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Avantajele parteneriatului şcoală-familie (Agabrian şi Millea, 2005, apud.Mâţă, 

2015, p.117): 

 îmbunătăţirea abilităţilor educaţionale ale părinţilor; 

 dezvoltarea abilităţilor de lideri ale părinţilor; 

 conectarea familiilor cu membrii şcolii şi ai comunităţii; 

 oferirea de servicii şi suport familiilor; 

 crearea unei  atmosfere de lucru mai sigură în școală; 

 perfecționarea  abilităților școlare ale elevilor; 

 oferirea de ajutor în managementul şcolii; 

          Părinţii au nevoie de instruire în ceea ce priveşte modul de urmărire al îndeplinirii 

sarcinilor şcolare şi controlul conduitei copilului. Sunt părinţi care intervin în activitatea de 

învăţare a copilului în mod necorespunzător, fie având tendinţa de a se substitui copilului în 

efectuarea unor teme, prin alte metode decât cele indicate, fie manifestând exigenţe nerealiste 

faţă de acesta. Activitatea de îndrumare a părinţilor de către învăţător este evident necesară. 

Această îndrumare se poate realiza prin diferite forme de organizare a educaţiei părinţilor şi a 

colaborării şcoală-familie (apud Creţu şi Nicu, 2009, p. 65, apud.Mâţă, 2015,p.117) : 

- asociaţii ale părinţilor şi profesorilor, cu o largă libertate de iniţiativă; 

ŞCOALĂ FAMILIE 

 Părinţii şi profesorii au dreptul să influenţeze gestiunea şcolară. 

 Părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor. 

 bună parte din educaţie se petrece în afara şcolii. 

 Atitudinea parentală are influenţă asupra rezultatelor şcolare ale elevilor, în 

special asupra motivaţiei învăţării. 
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- consilii de administraţie şcolară formate din părinţi, cu rol informaţional, consultativ 

şi decizional; 

- comitete de părinţi pe clase şi şcoli, fără rol decizional, care sprijină şcoala în 

rezolvarea unor probleme; 

- şcoli ale părinţilor şi şcoli ale mamelor; 

-,,şcoli de vară”, cu implicarea activă a aşa-ziselor comitete vechi de părinţi şi cu 

asistenţa (participarea pasivă) viitorilor părinţi . 

        În relația școală – familie se pot ivi dificultăți de ordin comportamental, întâlnite atât la 

părinți, cât și la profesori și la conducerea școlii, sau de ordin material; relația respectivă cere 

un surplus de efort din punct de vedere material și de timp. Dacă fiecare partener  îşi respectă 

rolul (cadru didactic, părinte) şi nevoile copilului, colaborarea va fi eficientă. (Mâţă, 2015, 

p.118) 

       În Tabelul nr.1 sunt sintetizate rolurile fiecărui partener: 

 Rolul cadrului  didactic Rolul părinţilor 

 Adoptă mult tact şi profesionalism. 

 Manifestă o atitudine de prietenie şi nu 

de şef care dă ordine. 

 Găseşte argumentele potrivite şi 

temeinice în comunicarea cu părinţii. 

 Informează  părinţii cu privire la 

aspectele pozitive şi negative din 

activitatea elevului la şcoală. 
 

 Se informează despre rezultatele 

muncii şi despre comportarea 

copilului la şcoală. 

 Participă la activităţile organizate 

de şcoală în  colaborare cu familia. 

 Manifestă interes faţă de 

activitatea şcolară a copilului, îl 

susţin şi îl motivează corect. 

      Sugestii practice pentru cadrele didactice în vederea  unei comunicări cât mai 

eficiente cu părinţii şi de pe poziţii de parteneriat: (Vrânceanu, M., 2010) 

 Încercaţi să cunoaşteţi părinţii, interesele lor, munca lor, familia lor. 

 Întâmpinaţi-i întotdeauna cu blândeţe, faceţi-i să se simtă bineveniţi. 

 Acceptaţi sugestiile pe care vi le-ar putea da şi încercaţi să le folosiţi. Atunci când 

părinţii simt că ideile lor sunt luate în serios, se implică mai mult în sprijinirea copilului 

şi a şcolii. 

 Fiţi deschişi pentru dialog, atunci când este vorba de a lua o decizie şi decideţi numai 

după ce v-aţi sfătuit cu familia. 

 Evidenţiaţi părţile pozitive ale copilului. Ori de câte ori părinţii încearcă să îşi 

subestimeze copilul, menţionaţi lucrurile bune pe care le-a făcut acesta. 

 Manifestaţi interes, curiozitate în discuţie, ascultaţi cu atenţie, dar şi critic. 

 Implicaţi părinţii în activităţi la care vă pot ajuta cu anumite informaţii, aplicaţii 

practice, experienţe de viaţă sau profesionale. 
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 Nu etichetaţi copiii în faţa grupului de părinţi şi nu emiteţi judecăţi de valoare care să-

i stânjenească pe unii părinţi. 

 Invitaţi şi permiteţi părinţilor să asiste la unele  activităţi. 

Aplicaţie 

Clasa   a II-a                           

Denumirea tehnicii Petrecerea 

Obiective  • să prezinte aspecte ale ,,personalităţii” lor; 

• să se prezinte , în faţa grupului, prin ochii altei persoane;  

• (părinţii) să identifice aspecte pe care nu le ştiau despre copil. 

Cuvinte-cheie ▪ autocunoaştere, intercunoaştere  

▪mod de prezentare 

▪ relaţionare/socializare, colaborare 

Informaţii 

preliminare 

    Cunoaşterea de sine joacă un rol foarte important în construirea 

personalităţii şcolarilor. Această cunoaştere facilitează stabilirea de 

relaţii cu membrii grupului, socilaizarea şi crearea unui cadru plăcut, 

destins la şcoală.  

     Învăţătorul primeşte informaţii suplimentare despre  preocupările 

fiecărui elev şi despre relaţiile interpersonale ce vor influenţa 

planificarea, organizarea şi realizarea tuturor formelor educaţiei. Va 

folosi aceste informaţii în constituirea grupelor la diverse activităţi.  

     Pe de altă parte, va sprijini părinţii în identificarea unor 

preocupări ale copiilor. 

Mijloace didactice - fişe de prezentare  

-  carioci 

Activitate  Realizarea fişei personale 

- Fiecare copil primeşte o fişă de activitate pe care îşi va scrie numele 

şi prenumele, apoi va completa  următoarele enunţuri: 

1. Jocul preferat este  ........... . 

2. Prefer hainele de culoare ......... . 

3. După ce mă întorc de la şcoală , eu............................ . 

4. Mâncarea mea preferată este.......................... . 

5. Cel mai amuzant lucru care mi s-a întâmplat vreodată a fost   

....................................................................................... . 

6. Hobby-ul meu este  ..................................... . 

7. Mi-a plăcut cel mai mult povestea ....................................... . 

8. Una dintre persoanele pe care le iubesc mult este 

........................................(Nu se va supăra nimeni de alegerea 

făcută! Toţi ştim că ai mai multe  persoane foarte dragi!) 

Petrecerea (Încercăm să aflăm cât mai multe unii despre alţii) 

- Fiecare participant  se va transforma , ,,miraculos”, în persoana pe 

care au menţionat-o la punctul 8) din fişă şi se va purta ca ea. Pe 

rând, fiecare elev se va descrie, în faţa clasei, prin ochii persoanei la 

care au făcut referire, utilizând informaţiile completate pe fişă.  

- Prima prezentare o face învăţătorul. 

Discuţii de încheiere/concluzia 
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- propunătorul  adresează câteva întrebări: Cum v-aţi simţit în timpul 

jocului?, V-a fost greu să vă intraţi în rol? , Ce aţi aflat nou despre 

colegii voştri?, Aţi identificat colegi cu care aveţi preferinţe 

comune? 

- concluzia: E important să ne cunoaştem bine pe noi, să ne 

prezentăm corect , să stabilim  relaţii frumoase cu ceilalţi, chiar dacă 

suntem  diferiţi, să facem schimb de idei pe temele avute în comun.  

- Învăţătorul va preciza ,,Punctele voastre comune ne  vor ajuta să 

stabilim grupele/echipele pentru viitoarele noastre proiecte, astfel 

încăt fiecare dintre voi să colaboreze eficient cu ceilalţi colegi.”  

A doua petrecere (  ,,Acesta e copilul meu!”) 

-la această activitate participă  părinţii; învăţătorul citeşte fişa 

fiecărui elev, mai puţin punctul 8), respectând confidenţialitatea 

acestei informaţii şi păstrând anonimatul fişei .  Părinţii trebuie să-

şi recunoască propriul copil, exclamând ,,Acesta e copilul meu!”.  

  Variantă- părinţii primesc aceeaşi fişă şi completează informaţiie 

despre copil, apoi compară cu fişele copiilor.  

     Discuţii de încheiere/concluzia 

Părinţii vor ajunge la concluzia că e important să colaboreze cu 

şcoala şi să îmbunătăţească triada cadru didactic- elevi- părinţi.  

         Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul 

şcolar, aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, 

părinte şi cadru didactic.  

         Gradul de implicare a părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele 

acestora, în sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor 

sunt mai mari. Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar 

nici părinţii; este un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi 

implicate. 

          Reacţia şcolii, ca instituţie de educaţie, formare si orientare, la mobilitatea socială și 

economică, trebuie să fie de adaptare a conţinutului, structurii și funcţiilor sale, de creare de 

premise favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, 

iniţiativa și rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului. Şcoala trebuie să facă tot ce-

i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ printr-o raţională stimulare 

intelectuală a elevilor, a aptitudinilor, a atitudinilor și a trăsăturilor lor de personalitate. Şcolile 

care duc la bun sfârşit mult mai eficient această responsabilitate se consideră pe ele însele și 

elevii lor ca parte a sistemului social ce include familiile și comunităţile. 

        La modul cel mai general, se poate afirma că a colabora eficient cu familia presupune  

negocierea tuturor aspectelor legate de educaţia copiilor. Această negociere poate fi definită ca 

,,interacţiune între grupuri sau persoane cu interese şi obiective iniţial divergente, care vizează, 

după discutarea şi confruntarea poziţiilor, obţinerea unui acord şi luarea unor decizii comune.”  

( Lupu şi Bota, 2011, p.74) 

    Când şcolile, familiile și comunităţile lucrează împreună ca parteneri, beneficiari sunt elevii. 
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,,Calatorim in lumea  povestilor lui Creanga” 

                                         Prof. Macovei Elena - Gradinita cu P.N.Nr.14  Vaslui 

 

    In cadrul  Cercului  pedagogic cu tema ,,Cunoasterea, observarea si evaluarea copilului  

in gradinita de copii    ‘’ am sustinut activitatea de evaluare cu tema: 

                              ,,Calatorim in lumea  povestilor  lui  Creanga”.  

  Versurile  folosite  si  variantele de joc, deoarece  aici  intampinam  greutati , vreau sa 

fie de folos colegelor mele.Variantele  si  materialele pot fi schimbate in functie de grupa de 

copii  si  materialul  didactic disponibil. Am adaptat cantece populare la variantele de joc ( o 

strofa) pe care am acompaniat-o la acordeon , iar copiii au folosit tambalina, toba, pasare 

cantatoare. 

 
                                  Am primit din departare   

                                  O traistuta c-o scrisoare 

                                  Hai scrisoarea s-o citim   

                                  Poate ne mai  lamurim. 

Dragi   copii, 

 Eu sunt Nica, cel care a mai fost pe la voi si v-am vorbit despre  copilaria mea, iar  voi  

ati invatat multe povesti .Astazi as vrea sa va jucati cu materialele pe care vi le las si  sa-mi 

trimiteti  mie rezultatele.In calatoria voastra  veti  afla  daca ,, Povestile ne invata / cum sa ne 

purtam in viata”!. 

                               Traistuta, traistuta, / Spune-mi draguta 

                               Ce poveste  mi-ai adus/  Ca sa stiu ce am de spus. 
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Varianta  Nr. 1 ,,Asaza corect”  - tehnica  blazonului 

                    ,, 4 planse o sa gasiti  /Voi povestea sa-mi ghiciti 

                    Pe ele siluete asezati  / Si tabloul completati”. 

 ( Pe cele 4 tablouri din povestea ,, Fata babei si fata mosneagului„ , Punguta cu doi bani”,  

Capra cu trei iezi„, Ursul pacalit de vulpe”) se asaza siluetele din poveste. 

 
Varianta  Nr. 2  ,,Ghici, ghici”  

                              Ilustrata ce lipseste  / Isi vrea locul in poveste 

                             Celor doar cu fapte bune  / Semnul + tu ii vei pune”. 

 
Varianta  Nr. 3 ,,Jocul cu cercul ,,- Diagrama Vennn 
                             ,, Patru  cercuri ia priviti  /voi in ele nimeriti 

                               Personajele grupate  / chiar dupa povesti sortate 

                               Cate 2 in fiecare  / Cum va spune d-na educatoare. 

 
Varianta  Nr. 4  ,,Completati, ghiciti, nu va lasati pacaliti” 

            Nu stiu cine dragi copii,   

                        Poate vantul cel hai –hui 

                        A furat din cuvintele,  

            De aceea va propun    

                        Sa le completam acum.   

( Vulpea este………/Cocosul….Iedul cel mic……..Fata mosului…..). 

Se recita cate o strofa din fiecare poveste pentru a ghici personajul. 

Jocul pacalelilor- Vulpea a ramas fara coada/ cocosul face oua/ fata babei era harnica/  

gaina a gasit o punguta). 

 
Scrisoare ghicitoare 

Impreuna ne-am  jucat 

Multe lucruri am aflat  

Intamplari multe frumoase 

Fapte bune ori haioase 

Personaje fara frica 
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Din povestile lui …………………………..Nica 

Prin campii si prin livezi 

Umbla capra cu …………………………….3 iezi 

Capra si cu iedul mic  

Pe cine l-a pedepsit ?......................lup. 

 Pe carari fara saltea  

 Ca dormea sa prefacea  

 Cine credeti ca era? ………………… vulpea  

Lacoma si mincinoasa  

A pus pestele pe masa  

Mos Martin care –a poftit 

Nici un ……….(peste)…….n-a primit. 

Cu minciuni fara tagada  

Lasa ursul fara ………………………… coada. 

 Cocoselul pintenat  

 Din poveste am aflat 

              C-a gasit mergand asa  

 O punguta cu ……………………..2 bani. 

 Pe boier l-a enervat 

 Ai averea i-a luat. 

Harnica cum alta nu-i 

Cine-i ……………………………………….fata mosului.    

Drumu-n viata a gasit/  si in toate a reusit  

Fiindca a fost ascultatoare 

Harnica si iubitoare. 

 Toti copiii cei cuminti 

 Ce asculta de parinti, 

              Pot ajunge fara veste 

 Personaje din poveste, 

 Cum au fost si –a lor strabuni 
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Harnici, si cinstiti si buni. 

,, Sarcinile le-am indeplinit 

Nica va fi multumit! 

Dar mai e inca ceva 

Trebuie sa ne grabim 

Fiindca timp mai e putin 

Si ultima sarcina s-a indeplinim. 

Cu totii vom pleca 

Si-n car ne vom aseza , 

Dar se vor urca 

Doar cei ce raspuns imi vor da. 

Ce invatati voi oare din asa intamplare? 

 ,,Fii in viata cumpatat / C-o sa ai de castigat!  

 ,,Nu te –ncrede in vorbe dulci / C-ai putea si tu sa –ajungi! 

 ,,Unde nu-i cap / Vai  de picioare. 

 ,,Doar cu bunatate / in viata se fac toate” 

 

( Grupul ce reprezinta o poveste spune proverbul si se urca in car). 

Mesaj educativ: 

,,Lacomia strica omenia” 

,Povestile  ne invata , cum sa ne purtam in viata!”. 
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Particularităţile limbajului şi dezvoltarea lui la copiii de vârstă preşcolară 

Educatoare:Iliescu Claudia Venera 

Gradinita cu P.P. Nr.21,Drobeta Turnu Severin 

 

 Copilul nu dispune la naştere de procese gata formate. În dezvoltarea istorică a omului, 

dar şi în dezvoltarea ontogenetică a psihicului, rolul limbajului este considerabil. 

 Problema lui a facut obiectul a numeroase studii si cercetări care au reliefat importanţa 

lui in activitatea de cunoaştere a realităţii in dezvoltarea proceselor psihice, precum şi in 

procesul comunicării cu cei din jur. Dacă până la vârsta preşcolară, copilul învaţă limbajul 

dupa un program propriu, la gradiniţă el vine cu “niveluri evolutive” care fac necesară 

intervenţia activă a educatoarei. 

 Copilul de vârstă prescolară se caracterizează prin faptul că “începe să depăşească faza 

limbajului situativ, desprinzându-se de influenţa momentului prezent şi-şi dezvoltă din ce in 

ce mai mult capacitatea de a folosi limbajul contextual, identificându-se funcţia “intelectuală” 

a limbajului care constă in planificarea mintală si reglarea activităţilor practice.” 

 Pe parcursul prescolarităţii aceste doua forme de limbaj coexistă, dar relaţiile dintre ele 

se schimbă: pe de o parte limbajul contextual dobândeşte un rol tot mai accentuat, iar pe de 

altă parte, folosirea unei forme de limbaj sau a celeilalte de către copil depinde de sarcinile 

procesului de comunicare si de condiţiile în care se desfăşoară. 

 Particularităţile limbajului la preşcolari sunt determinate de vârsta acestora şi, treptat, 

pe masura dezvoltării lor psiho-fizice capată un caracter din ce in ce mai corect. 

 Pe masura acumulării unei experienţe verbale, preşcolarul devine din ce in ce mai 

sensibil in ceea ce priveşte asa-zisul “simţ al limbii”, reuşind ca pe baza acestuia să stabilescă 

relaţii gramaticale din ce in ce mai corecte. 

 Dezvoltarea vorbirii copilului se realizează în mod treptat, prin lărgirea relaţiilor 

verbale cu cei din jur, în condiţiile manifestării de către copil a curiozităţii  de cunoaştere a 

obiectelor, a însuşirilor acestora, pe de o parte, a atitudinii interogative referitoare la originea 

şi cauza unor fenomene, pe de altă parte. 

 Cu toate îmbunătăţirile aduse învăţământului preşcolar, nu se poate schimba tipul de 

activitate al acestei vârste, care este jocul; el stă la baza organizării activităţilor din grădiniţă. 

De aceea, ”un manual sau un caiet de lucru cu principii riguroase de învăţare va schimba 

atmosfera de joc din grădiniţă într-un regim auster de şcoala. Nu ne îngăduie acest lucru în 

primul rând particularităţile psihologice ale copilului preşcolar, iar în al  

doilea rând perspectiva distrugerii interesului pentru şcoală, fiind nevoit să întâmpine prea 

devreme unele dificultăţi care depăşesc capacităţile şi interesele acestuia în cunoaştere şi 

activitate.” 

 Pornind de la aceste recomandări ale psihologilor şi pedagogilor, s-a dat importanţa 

cuvenită jocului ca formă specifică a activităţii cu copiii. 

 În decursul celor trei ani ai vârstei preşcolare, vorbirea copiilor se caracterizează printr-

o serie de trăsături specifice,cu nuanţe chiar de la o etapă la alta, trăsături ce ţin de 
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particularităţile aparatului fonomotor, ale analizatorului verbomotor, auditiv, ca şi de 

particularităţile gândirii. Având în vedere aceste aspecte,se pot comenta câteva din problemele 

structurii limbajului la vârsta preşcolară. 

Particularităţi ale limbajului sub aspect fonetic 

Pronunţia copiilor de vărstă preşcolară mică este în general defectuoasă, datorită 

faptului că unele sunete din componenţa cuvintelor nu le disting cu uşurinţă. 

 La vârsta de 3 ani,mulţi copii nu diferenţiază consoanele lichide (r şi l), consoanele 

constrictive (s,z,f) şi semioclusive (v,ţ). Din această cauză, în vorbire apar fenomene de 

omisiune, de substituire sau de inversiune. 

Dintre cazurile de omisiuni (mai frecvent întâlnite la vârsta preşcolară), amintim 

următoarele: plouă – pouă, raţa – aţa, strada – stada; 

-omiterea sau înlocuirea consoanelor c-g şi t-g:  

                cucu – tutu, gol – dol; 

-omiterea sau înlocuirea consoanelor ş-j prin t-d: 

                maşina – matina, jos-dos; 

-omiterea silabelor din cuvinte prea lungi: 

                televizor – telezor, medicamente – micamente; 

-înlocuirea consoanelor s-z prin ş-j sau invers: 

                 masa – maşa, jos – zos; 

-înlocuirea consoanelor siflante sau şuierătoare s-z şi ş-j prin africate t, c sau g: 

                 săculeţ – tăculeţ, moşul – motul; 

-înlocuirea africatelor între ele: 

                  tine în loc de cine;  

-inversiunile: place – palce, capra – crapa, cap – pac. 

 În general, copilului preşcolar mic îi lipsesc claritatea şi precizia sunetelor care compun 

cuvintele, dar toate greşelile de pronunţie semnalate nu constituie un semnal de îngrijorare, 

nici pentru educatoare (învăţătoare), nici pentru părinţi. 

Aceste fenomene se mai întâlnesc şi la copiii de grupă mijlocie, chiar şi la cei mai mari, 

dar de obicei, dispar treptat, ca urmare a perfecţionării aparatului fonator, sub influenţa vorbirii 

adulţilor şi acţiunilor instructiv-educative sistematice din grădiniţă, încăt la grupa mare, 

aproape toţi copiii ajung să pronunţe corect până şi cele mai dificile sunete (vibranta r, 

şuierătoarea ş şi aşa mai departe). 

 Asimilarea compoziţiei sonore a cuvintelor facilitează pe de o parte însuşirea 

raporturilor complexe ale formelor gramaticale de către copii, le permite să-şi exprime mai 
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uşor gândurile şi sentimentele, iar pe de altă parte, perceperea fin diferenţiată a sunetelor limbii 

duce la dezvoltarea auzului fonematic necesar învăţării citit-scrisului în şcoală. 

Particularităţi ale vocabularului 

 Şi sub aspect lexical, limbajul copilului preşcolar înregistrează progrese în privinţa 

numărului de cuvinte, dar şi în privinţa dobândirii semnificaţiei cuvintelor. 

 Frecventarea grădiniţei, extinderea şi adâncirea relaţiilor copilului cu mediul, 

statornicirea unor relaţii complexe şi variate de comunicare cu ceilalţi oameni, îmbogăţirea 

treptată a cunoştinţelor despre fenomenele realităţii înconjurătoare determină, în perioada 

preşcolară, creşterea considerabilă a vocabularului. 

 „Datele statistice atestă că preşcolarul stăpâneşte în medie, la 3 ani, circa 800-1000 

cuvinte, la 4 ani numărul cuvintelor se dublează  

(1600-2000), la 5 ani se ajunge la 3000 de cuvinte, la 6 ani vocabularul se ridică la peste 3500 

de cuvinte.” 

 Memoria copilului preşcolar are o mare plasticitate: ei pot învăţa cu uşurinţă diverse 

cuvinte, reţin ceea ce este mai atractiv, ceea ce îi impresionează mai mult, chiar dacă 

memorează scurte poezii sau povestiri, elementul intenţional lipseşte. Creşterea vocabularului 

este însoţită de o tot mai adecvată întrebuinţare a cuvintelor „pe masura cunoaşterii acestora, 

copilul învaţă să-şi exprime ideile precizându-le şi nuanţându-le înţelesul.” 

 Problematica educării limbajului sub aspect lexical, semantic este una din problemele 

fundamentale pe care nu numai grădiniţa, dar şi şcoala le are în vedere. 

 „Dintre cele două elemente constitutive ale cuvântului - suportul sonor şi semnificaţia 

– aceasta din urmă este componenta în care se reflectă, în mod direct, gândirea.” 

 Semnificaţia cuvintelor – aşa cum relatează cercetările (Vîrgorski, Cazacu) nu este dată 

împreună cu structura lor sonoră, nu este presupusă de cunoaşterea acestuia; semnificaţia se 

însuşeşte, se întregeşte în timp,  

paralel cu dobândirea unei experienţe cognitive mai bogate şi prin însăşi folosirea limbajului. 

 La 3-4 ani, confuziile în denumirea teremenilor, impreciziile în determinarea 

semnificaţiei cuvintelor apar datorită memorării şi folosirii unor cuvinte al caror sens nu-l 

înţeleg. 

 La copiii de 5-6 ani se constată un progres uimitor în atracţia însuşirii semnificaţiei 

cuvintelor. Ei încep să cunoască chiar notele esenţiale ale unor noţiuni, conţinutul noţiunii 

variind mult în funcţie de interesele copilului, de nivelul său general de cunoştinţe, de grija 

purtată în această direcţie de către adulţi. 

 Copilul are tendinţa de a se juca cu cuvintele, este atras de anumite sonorităţi, creează 

uneori cuvinte pentru a-şi compensa lacunele din exprimare, folosind creaţii şi fantezii verbale: 

certăcios – certăreţ; urâtoaio – urâto; glumează – glumeşte; greierul greiere – greierul cântă. 

 În condiţiile normale de educaţie, în perioada preşcolară, copilul îşi însuşeşte în esenţă 

lexicul de bază al limbii române. 
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 Aşa cum afirmă T.S.Cazacu, ”...se intensifică limbajul între 5 şi 6 ani, se câştigă cam 

50 de cuvinte pe lună.” 

 În vorbirea lor, copiii de 5-6 ani încep să utilizeze numeroase substantive, verbe, 

adjective, adverbe, prepoziţii, conjuncţii, interjecţii. 

 Preocuparea educatoarei este axată nu numai pe îmbogăţirea vocabularului, dar şi pe 

activizarea acestuia, pe formarea deprinderii copiilor de a folosi în vorbirea lor cuvinte pe care 

le cunosc şi le înţeleg. 

Însuşirea structurii gramaticale a limbajului 

 Receptivitatea faţă de fenomenele lingvistice, inclusiv faţă de structura gramaticală, 

este o trăsătură caracteristică preşcolarului, deşi limba nu este pentru el un obiect de studiu. 

 „Schemele gramaticale” se constituie în activitatea verbală a copilului, avînd ca 

mecanisme fiziologice stereotipuri dinamice la nivelul celui de-al doilea sistem de semnalizare. 

 Preşcolarul îşi însuşeşte structura gramaticală prin contactul continuu cu adulţii,atât 

acasă, cât şi în cursul întregii activităţi desfăşurate în grădiniţă. 

Odată cu însuşirea lexicului, copilul preşcolar îşi însuşeşte şi formele gramaticale ale 

limbii materne, asociind cuvintele în propoziţii şi fraze, schimbându-le forma după reguli 

gramaticale. 

 Generalizarea relaţiilor gramaticale îl ajută pe copil să vorbească din ce în ce mai 

corect, lucru care se produce treptat, prezentând la vârste diferite trăsături caracteristice. 

Uneori,generalizarea excesivă duce la apariţia greşelilor caracteristice vorbirii lor. 

 Pe primul loc sunt greşelile de acord: 

-dezacordul dintre subiect şi predicat: 

 copiii zice; copiii alerg; mă doare picioarele; 

-dezacordul dintre adjectiv şi substantiv: 

 Păpuşa are rochiţa roşu. 

-dezacordul articolului adjectival (demonstrativ) şi posesiv (genitival): 

 Băieţii au construit cei mai bine. 

 Pe următorul loc se află formele greşite de plural ale substantivelor masculine, feminine 

şi neutre: 

 strade – străzi ; lingure – linguri; 

 dulape – dulapuri ; papuce – papuci. 

Substantivele feminine la G–D cu articolul hotarât sunt folosite greşit: 

coada vulpei – coada vulpii; 

   petalele floarei – petalele florii. 
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 Prin analogie cu forma G-D a substantivelor proprii masculine (lui Ionel) preşcolarii 

formează în mod identic G-D substantivelor feminine commune şi proprii: 

 păpuşa lui Oana; 

 cartea lui Alina. 

 Dativul unor substantive îl formează cu prepoziţia “la”: 

 Te spun la doamna educatoare (doamnei educatoare). 

 În ceea ce priveşte verbul, copiii folosesc forme populare de viitor – “o să-ţi dau” şi 

imperfectul cu valoare de conjuctiv: “Eu eram doctoriţă şi tu veneai la mine şi spuneai ce te 

doare.” 

 Cercetările facute de T. S. Cazacu arată că verbele timpului prezent predomină în 

vorbirea copiilor, deoarece aceştia nu au o experienţă din trecut destul de bogată : “ca să se 

joacă cu mingea” – în loc de “ca să se joace cu mingea”. 

 Cunoscându-se aceste particularităţi ale limbajului copiilor preşcolari, educatoarei îi 

revine sarcina de a corecta pronunţia şi greşelile gramaticale de orice natură. 

Însuşirea vorbirii gramaticale 

 O vorbire coerentă presupune o înlănţuire logică, succesivă a ideilor în propoziţii şi 

fraze, punând în evidenţă unitatea de sens a acestora. Acest lucru se realizează prin formarea 

deprinderii copiilor de a respecta ordinea cuvintelor în propoziţii, de a folosi în mod 

corespunzător formele gramaticale, morfologice şi sintactice. 

 Toate acestea se realizează treptat, în strânsă legătură cu dezvoltarea gândirii logice. 

 “De la cuvântul “propoziţii”, implicînd o relaţie, copilul trece la pseudo-propoziţii sau 

la asocieri de cuvinte defectuos coordonate, ca abia apoi, într-o ultimă etapă, să utilizeze 

propoziţii, enunţuri propriu-zise, forme gramaticale proprii limbajului adult.” 

 Perfecţionarea exprimării copilului depinde nu numai de felul în care vorbesc adulţii, 

dar şi de măsura în care s-a trezit de timpuriu în copil dorinţa, preocuparea pentru o vorbire 

îngrijită, fapt care contribuie la realizarea unei importante funcţii a limbii şi anume aceea de 

”reglare a activităţii nervoase superioare, cu implicaţii directe în manifestarea unui 

comportament echilibrat la copii.” 

 În ceea ce priveşte expresivitatea vorbirii, copiii dispun de posibilităţi pentru 

exprimarea nuanţată, deoarece manifestă de mici interes pentru aspectul sonor al limbii; îi atrag 

ritmul şi rimele sonore; reacţiile emotive sunt vii, fără să aibă însă adâncime. 

 Spre sfârşitul vârstei preşcolare – aşa cum afirmă si R. Zozzo – „copilul preşcolar are 

posibilitatea să vorbească, în linii mari, acelaşi limbaj ca şi adultul, în schimb este original în 

modul cum gândeşte, ceea ce îl derutează pe adult.”  
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Activitatea integrată in invățământul preșcolar 

 Prof. Jurcan Mihaela  

Grădinița cu Program Prelungit ”Floare de Iris”, Cluj-Napoca 

 

În practica educațională recomandarea proiectării integrate a curriculum-ului este 

considerată o provocare pe care învățământul preșcolar și-a asumat-o atât la nivelul proiectării 

documentelor curriculare cât și la nivelul micropedagogic, al practicii zilnice. Documentele 

curriculare care organizează activitatea educțională în invatamantul prescolar asigura un cadru 

normativ care sustine din plin abordarea integrata a curriculum-ului.Structurarea flexibila a 

continuturilor ofera cadrelor didactice care lucreaza la acest nivel o libertate de decizie aproape 

deplina cu privire la tipurile de continuturi pe care sa le ofere copiilor si o autonomie sensibil 

egala in  privinta metodologiei de propunere a acestor continuturi. Singura reglementare 

formala este data de sistemul finalitatilor cu grade diferite de generalitate,  predefinite, care 

constituie punct de plecare pe tot parcursul procesului de instruire si formare si, in final, in 

actiunea de evaluare a performantelor invatarii. In plus, promovarea ideii planificarii pe teme 

si incura%area utilizarii metodei proiectelor in activitatile didactice cu prescolarii sunt 

initiative ce expliciteaza si facilitaza acest demers al abordarii integrate a curriculum-ului 

Literatura de specialitate ofera o serie de modele de organizare si monitorizare a 

curriculum-ului  integrat. 

a)     Modelul integrarii ramificate- elementul central al acestui model este tema 

studiata, iar detalierea experientelor de invatare se face, la un prim nivel, pe domeniile de 

activitate prevazute in programa. La un al doilea nivel de proiectare sunt considerate 

experientele de formare, pe diversele dimensiuni psihofizice individuale: intelectuala, afectiva, 

sociala, fizica. Avand in vedere finalitatile stabilite pentru aceste 2 nivele, cadrul didactic alege 

continuturile ce se inscriu in sfera temei centrale si care pot contribui la atingerea finalitatilor. 

b)     Modelul integrarii liniare (modelul hibridarii); in acest nivel, integrarea 

curriculara se face in jurul unei finalitati de transfer, de tipul "dezvoltarea comportamentului 
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social". Prin complexitatea lor si prin specificul integrat, aceste finalitati se pot constitui ca 

(sub)domenii independente. Acest model al proiectarii este aplicabil pentru finalitatile urmarite 

pentru perioade mai indelulgate de timp si este foarte potrivit pentru proiectarea interventiei 

educationale diferentiate si individualizate cu scopuri recuperatorii sau de dezvoltare. 

c)     Modelul integrarii secventiale: in acest model, cunostintele de aceeasi sfera 

ideatica sunt predate in proximitate temporala:desi adordarea lor se face distinct, propunatorul 

faciliteaza transferul achizitiilor invatate de la un domenii la altul, prin comentariile, trimiterile, 

intrebarile, sarcinile de lucru formulate. Priectarea pe teme, o cerinta de actualitate in 

invatamantul prescolar romanesc, ilustreaza cel mai adesea acest model de integrare 

curriculara. 

d)    Modelul curriculum-ului infuzionat: specificul acestui model consta in studierea 

unor teme diverse din perspectiva unui centru de interes care poate fi temporar (de exemplu: 

o finalitate complexa, precum intelegera conceptului de transformare reversibile / ireversibile, 

relatia timp-transformare etc., analiza structurilor si compararea structurilor naturale cu cele 

create de om) sau permanent (de exemplu: studierea unei discipline optionale utilizand o limba 

straina:educarea caracterului, continutul fiind parcurs in limba engleza.  

e)     Modelul integrarii in retea. Este solutia de integrare pe care o preopune metoda 

proiectelor de investigare-actiune. Pornind de la subiectul proiectului, copiii opteaza pentru o 

retea de teme si resurse de studiu corelate cu tema centrala. Domeniul central si cele corelate 

ale proiectului sunt ele insele teme transdisciplinare si vor fi abordate ca atare. Neajunsul 

acestui model este faptul ca aplicarea lui poate crea riscul multiplicarii tematicii proiectului 

peste posibilitatile de monitorizare a rezolvarii ei. Proiectarea dupa modelul integrarii in retea 

impune cel putin doua nivele de planificare: constituirea unei harti tematice in care, pornindu-

se de la tema centrala, sunt identificate subtemele ce vor fi parcurse si desfasurarea pe categorii 

si tipuri de activitati a continuturilor ce vor rezolva tema proiectului. 

f)      Modelul polarizarii: implica stabilirea unui nou domeniu de cunoastere (eventual 

optional) in jurul caruia, pentru realizarea unor odiective specifice, sunt polarizate segmente 

din alte discipline. Un exemplu in acest sens il poate constitui tema "Vremea povestilor" in 

care dezvoltarea deprinderilor de comuncare si alte finalitati se indeplinesc prin exploatarea 

continutului povestilor din perspectiva mai multor categorii de activitati prevazute in planul de 

invatamant. 

Predarea integrată a cunoştinţelor este considerată o metodă, o strategie modernă, iar 

conceptul de activitate integrată se referă la o activitate în care se abordează metoda în predarea 

– învăţarea cunoştinţelor. 

În învăţământul modern este tot mai evidentă necesitatea instruirii integrate. Predarea 

integrată se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a ştiinţei cu societatea, cultura, 

tehnologia. 

  În acest context voi exemplifica o abordare integrată a conținuturilor pe o zi din cadrul 

proiectului tematic ”Povești la gura sobei” 
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Ziua va debuta cu „Întâlnirea de dimineaţă” 

Salutul.  Prin formula „dimineaţa a sosit și copiii au venit /în cerc să ne aşezăm /cu 

toţii să ne salutăm” se face introducerea la întâlnirea de dimineaţă. Astăzi vom călători in 

lumea poveștilor şi ne vom saluta prin formula „Bun venit in lumea poveștilor X! Mă bucur 

că eşti aici!” 

Prezenţa se va face prin lipirea pozei fiecărui copil în cartea cu povești. Prin versurile 

„După ce ne-am adunat/ Şi frumos ne-am salutat/ Colegii ne-am întâlnit/ Cine oare n-a venit” 

se vor determina absenţii. 

După realizarea prezenţei îndrept atenţia copiilor spre calendarul naturii: 

”Calendaru-i încântat 

Că va fi iar completat, 

Cu nori, zăpadă, vânt, furtună 

Mai bine cu vreme bună! 

Ştiţi voi oare copilaşi 

Care anotimp îmbracă pomii golaşi 

Cu o caldă plăpumioară 

Atunci când e ger afară?” (Iarna) 

 Se va completa calendarul naturii prin aşezarea zilei, datei, anului. Iar copilul 

meteorolog de servici va prezenta vremea. 

 Impărtăşirea cu ceilalţi constituie momentul în care un copil care va fi reporter va lua 

interviu la 2 copii adresând întrebări precum:  Ce poveste îți place? De ce? 

Activitatea de grup se va realiza folosindu-se metoda R.A.I.  Cu ajutorul unei mingi, 

copil pune o întrebare legată de o poveste și va arunca mingea la un alt copil. Cel care prinde 

mingea răspunde la întrebare și apoi aruncă mingea mai departe altui coleg, punând o nouă 

întrebare.  

Noutatea zilei este reprezentată de o baghetă magcă și de scrisoarea de la fata 

moșneagului. Fata moșului  îi roagă să o însoțească în călătorie și să o ajute în sarcinile ce le 

va avea de rezolvat. Pentru a dovedi că pot rezolva această sarcină grea, copiii trebuie să 

resolve mai întâi cerințele de la centre după care, dacă se vor dovedi că sunt  harnici vor putea 

porni în călătorie alături de ea. 

 Se face trecerea  spre centre prin tranziţia – ”Mâini hărnicuțe” .În cadrul jocurilor şi 

activităţilor alese (ALA 1), copiii vor fi grupaţi pe patru arii de stimulare. Astfel: 

 La centrul : Știință: copiii vor trebui să găsească personajele din povestea ”Fata babei 

și fata moșneagului” folosind metoda ciorchinelui 

 Artă ” Pe fata moșului să o ajutăm, lingurile să pictăm” – copiii vor picta lingurile de 

lemn cu modele tradiționale alese de ei 
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 Joc de rol: ”Fata moșului face prăjituri” – unde copiii îmbrăcați în bucătari vor trebui 

să facă prăjituri respectând ingredientele și cantitățile date pe rețetă. 

 Joc de masă: ”Tablouri din poveste”- copiii vor trebui să sorteze piesele și să le 

ambleze în interiorul unei rame, realizând astfel tablouri ale comportamentelor pozitive 

din povestea ”Fata babei și fata moșneagului” 

Se reaminteşte copiilor comportamentul aşteptat în cadrul activităţilor: se discută în 

şoaptă, pentru a nu deranja colegii; apreciem şi protejăm lucrările colegilor; fiecare sarcină 

trebuie terminată; colaborăm în realizarea sarcinilor; dacă un copil a terminat sarcina şi doreşte 

să lucreze la un alt centru sau să-şi ajute colegii este liber să o facă. Se execută exerciţii de 

încălzire a muşchilor mici ai mâinii înainte de începerea activităţii. 

 Se analizează produsele muncii din fiecare sector, folosind metoda “Turul galeriei”, 

copiii fiind aplaudaţi. Prin tranziţia “Fata hărnicuță” – joc cu text și cânt, copiii merg la baie 

şi se va pregăti grupa pentru ADE. 

               In continuare se desfăşoară  activitatea ” La drum cu fata moșneagului” pe parcursul 

căreia vor învăța să fie harnici și prietenoși, să acorde ajutor celor care au nevoie, să lucreze 

împreună, iar dacă vor rezolva corect sarcinile, vor fi recompensați cu bănuți, ce vor fi puși in 

cufăraș. Cu ajutorul baghetei magice și a formulei ”bagheta magică se-nvârtește și pe ….îl 

numește” se va desemna copilul care va răspunde la întrebare.” Fiecare răspuns corect va fi 

aplaudat, iar răspunsurile greșite vor fi corectate cu ajutorul celorlalți copii. 

               In etapa de complicare a jocului, copiii vor trebui să completeze diagrama Venn 

conform indicațiilor date. 

               In urma rezolvării acestei probe copiii și fata moșneagului ajung la casa Sfintei 

Duminici unde vor avea de realizat cojocele și șorțulețe pentru copilașii Sfintei Duminici 

               Ziua se va încheia cu dramatizarea ”Fata babei și fata moșneagului” 

Reuşita abordării integrate a conţinuturilor în grădiniță, ţine în mare măsură de gradul 

de structurare a conţinutului proiectat, într-o viziune unitară, urmărind anumite finalităţi. 

  Activitatea integrată se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor 

de învăţare cu societatea, cultura şi tehnologia didactică. Ea lasă mai multă libertate de 

exprimare şi acţiune atât pentru copil cât şi pentru cadre didactice. 

     Prin aceste activităţi se aduce un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului 

didactic, punându-se accent pe joc ca metodă de bază a acestui proces. Copiii sunt stimulați și 

atrași prin diversitatea activităților de învățare și prin apariția elementului de surpriză.  
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Jocurile copiilor la vârsta antepreşcolară 

Prof. Bîzdoacă Ana-Maria 

Grădiniţa P. P. ,,Mihai Eminescu”, Tg-Jiu, Gorj 

 

Educaţia timpurie se constituie într-o abordare pedagogică ce acoperă intervalul de la 

naştere la 6/7ani, interval în care au loc transformări profunde şi achiziţii fundamentale în 

dezvoltarea copilului.  

Note distinctive ale educaţiei timpurii 

• copilul este unic şi abordarea lui trebuie să fie holistă (comprehensivă sub toate 

aspectele dezvoltării sale); 

• vârstele mici recomandă o abordare integrată a serviciilor de educaţie timpurie 

(îngrijire, nutriţie, educaţie); 

• adultul/ educatorul, la nivelul relaţiei didactice, apare ca un partener matur de joc, 

care cunoaşte toate detaliile şi regulile care trebuie respectate; 

• activităţile desfăşurate în cadrul procesului educaţional sunt adevărate ocazii de 

învăţare situaţională; 

• părintele este partenerul-cheie în educaţia copilului, iar relaţia familie – grădiniţă – 

comunitate este hotărâtoare („Curriculum pentru Învăţământul Preşcolar, 3-6/7 ani“, 

M.E.C.T., 2008). 

Focalizarea pe educaţia timpurie este firească, ştiut fiind faptul că dezvoltarea copiilor 

este rapidă în această etapă de vârstă, iar valorificarea potenţialului pe care îl are copilul 

creează pentru acesta premisele performanţelor lui ulterioare.  

Cercetările în domeniul educaţiei timpurii au evidenţiat corelaţii puternice între 

frecventarea grădiniţei şi comportamente copiilor ca elevi. Mai concret, remarcăm: 

• progresul semnificativ în plan intelectual pentru copii, indiferent de mediul din care 

provin; 

• efectele pozitive asupra viitoarei integrări sociale şi reducerea comportamentelor 

deviante precum şi a eşecului şcolar; 

• descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea 

unei imagini de sine pozitive; 

• dezvoltarea abilităţilor sociale prin interacţiunile generate de mediul de învăţare; 

• comportamente centrate pe sarcină; 

• dezvoltare socio-emoţională; 

• motivaţie şi atitudini pozitive faţă de învăţare.  

În perioada antepreşcolară copilul trăieşte foarte multe experienţe noi şi trece prin 

multe transformări. Se trăieşte o nouă experienţă de viaţă prin integrarea copilului în 
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interrrelaţiile grupului familial, şi începe să sesizeze regulile, interdicţiile, orarul, şi stilul de 

viaţă al familiei, modul de organizare şi funcţionalitatea ei. În acelaşi timp se consolidează 

autonomia, se perfecţionează deplasarea şi se nuanţează comunicarea verbală ceea ce 

stimulează dezvoltarea întregii activităţi psihice. 

Copilul devine tot mai conştient că activitatea cu obiectele este dependentă de dorinţele 

şi voinţa sa. El realizează că este subiect al activităţii şi poate efectua o multitudine de acţiuni. 

Jocul este terenul de mainfestare al potenţialului psihic. 

În perioada primei copilării se dezvoltă jocul de manipulare sub influenţa trebuinţei 

interne de a acţiona. Activitatea ludică este încărcată de disponibilităţi psihoafective 

imaginative şi ocupă o parte a zilei. Jocul se realizează spontan şi cu plăcere ceea ce şi produce 

satisfacţii copilului. În joc pătrund treptat evenimentele vieţii şi decupaje situaţionale. 

Dacă în primul an de viaţă, copilul simţea plăcerea în a se juca cu propriile mâini, cu 

aruncarea obiectelor, între 1-3 ani jocul se încarcă de o amplă simbolistică ce-i creează o formă 

de participare deosebită. 

Simbolistica jocului se complică treptat începând de la mânuirea de obiecte 

subordonate imagisticii ludice la mânuirea în care copilul devine un personaj imaginar. Copilul 

poate deveni în joc avion, maşină, tren dar şi pisică, iepuraş, mama, etc. Totuşi este dominant 

încă jocul cu obiecte, iar acţiunea are un caracter difuz, ceea ce înseamnă că antepreşcolarul 

are abilitatea de a înlocui un obiect care nu este prezent, cu un simbol care poate fi reprezentat 

de cuvinte, obiecte, imagini mintale sau acţiuni (ex: o bucată de lemn poate deveni un telefon 

mobil, o maşină sau un animal etc.). 

Principalele tipuri de jocuri, specifice vârstei antepreşcolare sunt:  

 între 12 - 18 luni: jucării pe rotile (care pot fi împinse şi trase), diferite animale din 

pluş, mingi (cu diametrul mai mare de 10 cm), căluţ – balansoar, cuburi mari de lemn 

sau plastic, Lego de dimensiuni mari, jucării polifonice, jucării pentru baie (răţuşte, 

peşti sau hipopotami din plastic, recipiente care pot fi umplute cu apă) etc.;  

 între 18 luni - 2 ani: jucării ce se pot transporta dintr-un loc în altul  (jucării pe rotile), 

jucării muzicale, cuburi de lemn sau plastic, cutie mare cu nisip/apă,  forme pentru 

nisip,  lopăţică, găletuşă, păpuşi şi cărucioare pentru ele, animale de pluş, măsuţă şi 

scăunel, instrumente muzicale, cărticele de carton,  căsuţă de joacă, maşinuţe mari pe 

care le poate manipula uşor, jucării ce pot fi sortate, popice de plastic, jucării care se 

introduc una în alta (incastre) etc.;  

 între 2 ani - 2 ani şi jumătate, apar preferinţe în funcţie de sex (astfel băieţii manifestă 

interes faţă de maşinuţe, iar fetele faţă de păpuşi). Se recomandă părinţilor să lase 

copilului libertatea de a alege, la magazin, jucăria pe care şi-o doreşte (în sensul în care 

aceştia nu trebuie să îngrădească deschiderea unui copil faţă de jucăriile specifice 

sexului opus). Adeseori, una din jucării este investită cu statutul de cel mai bun prieten. 

De asemenea, la acestă vârstă copiii adoră să sară, să se caţere şi să arunce, deci au 

nevoie de jucării care să le permită să facă toate acestea. Alte jucării recomandate în 

afară de cele amintite mai sunt:  echipament de joacă pentru grădină (leagăn, un 

topogan micuţ, loc de căţărat), cuburi imprimate cu numere şi litere, puzzle mic cu 
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animale sau personaje din desene animate, păpuşi ce pot fi schimbate de haine, hrănite, 

îmbăiate, păpuşi ce pot fi manipulate cu mâinile şi degetele (teatru de păpuşi), jucării 

care imită aspiratorul, căruciorul de cumpăraturi, telefonul; aeroport, autostradă, fermă 

cu animale, trenuleţ pe şine - toate în miniatură, creioane de colorate, carioci,  cretă 

colorată (toate non-toxice) cărţi de colorat etc.;  

 între 2 ani şi jumătate - 3 ani, sunt pe rol jocurile de imitaţie a adultului (cum vorbeşte 

acesta la telefon, cum şofează etc), dar şi tricicleta, cărţile de poveşti etc. La acestă 

vârstă copii au deja o bună coordonare a mâinilor şi degetelor şi preferă să taie, să 

lipească, să deseneze, să facă teatru de papuşi sau un puzzle simplu; 

 Putem aprecia că se poate vorbi de un debut al jocurilor colective cu roluri spre 3 ani. 

În acest context simbolistica ludică este relativ coerentă şi acţiunea tinde să cuprindă sporadic 

mai multe personaje. În jocul cu subiect apar elemente de imitaţie prin acordarea anumitor 

roluri altor copii sau adulţi. Tot mai frecvent se poate pune în evidenţă interesul pentru joc care 

este, din ce în ce mai mare ceea ce denotă organizarea primară a sensurilor experienţei 

acumulate. Cu cât jocul e mai complex cu atât apar mai pregnant conduite noi şi atitudini 

(atracţie, simpatie, atenţie afectivă). Datorită limbajului, obiectele încep să aibă funcţionalităţi 

diverse şi se manifestă socializarea activităţilor ludice. 

Starea de sănătate a copiilor şi buna dispoziţie imprimă continuitate şi diversitate 

jocurilor. Se poate constata că acei copii care sunt viguroşi se joacă o bună parte din timp şi au 

interese conturate pentru direcţia jocului în timp ce copii cu o sănătate mai şubredă se joacă 

mai mult singuri şi în linişte. 

Copiii cu handicap de intelect sau senzorial nu ştiu să se joace şi nu pot să se coreleze 

cu partenerii. Jocul este mai sărac în acţiuni şi nu se poate desprinde direcţia spre care 

evoluează. În genere nu se verbalizează şi jocul se desfăşoară după o schemă simplistă, 

rămânând adeseori în stadiul de mânuire a obiectelor.  

La 3 ani sunt caracteristice jocurile cu subiect care stimulează imaginaţia (fetiţa face 

pe medicul, băiatul pe soldatul). Joaca ,,de-a mama şi de-a tata” este foarte populară. De 

asemenea, jocurile inspirate din realitatea cotidiană, cum ar fi: ,,de-a doctorul/asistenta”, 

precum şi roluri de ficţiune, cum ar fi cele inspirate din cărţi sau din filme, ca de exemplu: ,,de-

a vrăjitoarea”, ,,Omul Păianjen” etc. Cărţile îl interesează tot mai mult, priveşte imaginile şi 

inventează tot felul de întâmplări. Dar mai presus de toate îi place să i se povestească. 

În schimb copilul normal de 2-3 ani se joacă, se antrenează putând coopera pentru unele 

acţiuni, dar din când în când se opreşte spre a se odihni şi observă jocul partenerilor. Sunt 

importante momentele de observaţie care constituie un fel de participare la jocul altora. 

Cooperarea poate fi uneori dificilă şi dramatică, iar alteori de complezenţă prin afişarea 

surâsului şi a declaraţiei de asistenţă (Vino să vezi ce fumos mă joc eu!). Totuşi atitudinea 

copilului faţă de cei din jur este diferită. Faţă de copiii mai mici este mai înţelegător şi 

cooperant, iar faţă de copiii mai mari devine mai activ şi integrat. Dar cel mai integrat este 

jocul cu adulţii. 

Spre sfârşitul perioadei, relaţiile în joc ale copilului se pot împărţi în active, pasive 

(pozitive şi negative) şi defensive. Prin relaţiile pozitive active se pot enumera situaţiile în care 

copilul dă o jucărie, mângâie un copil sau îi propune să facă schimb de jucării. Relaţiile active 
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negative sunt legate de însuşirea unei jucării ce nu-i aparţine. Printre relaţiile pasive pozitive 

se pot aminti cele în care copilul accepta luarea jucăriei de alt copil, pasive negative, când 

plânge sau fuge de copilul care se apropie să-i ia jucăria. Cele defensive se manifestă tot prin 

fugă sau prin solicitarea adultului în apărare. 

În bună măsură comportamentul copiilor în joc este influenţat de familie. Structura şi 

stilul de viaţă al familiei, obiceiurile şi nivelul de cultură sunt elemente ce se regăsesc în 

formele activităţii ludice. 

Adultul ocupă rolul primordial (mama promovează, mai ales jocuri verbale şi de 

inteligenţă, iar tata preferă jocurile fizice). Până la 3 ani, copilul nu ştie să se joace cu alţi copii 

şi nu este vorba de egocentrism ci, în primul rând, de carenţele unor trăsături pe care le reclamă 

jocul, privind distributivitatea atenţiei, capacitatea de cooperare etc. În consecinţă, până la 

această vârstă, chiar dacă sunt plasaţi împreună, copiii respectivi se spionează reciproc, 

eventual îşi surâd, dar fiecare acţionează pe cont propriu. 

Până la vârsta de 3 ani, nu trebuie să i se pretindă copilului să fie ordonat când se joacă. 

Şi cu toate acestea singurul lucru pe care îl poate pretinde adultul este să fie ajutat la strânsul 

jucăriilor. 

Efecte ale educaţiei timpurii pe termen lung 

1. Copiii care au beneficiat de educaţie timpurie de calitate se simt mai atraşi de şcoală, 

manifestă atitudini pozitive faţă de învăţare, obţin rezultate mai bune, sunt motivaţi şi 

doresc să finalizeze întregul parcurs şcolar, ceea ce duce la scăderea absenteismului, 

creşterea ratei de şcolarizare şi reducerea abandonului şcolar. 

2. Educaţia timpurie contribuie la egalizarea şanselor copiilor (copiii în situaţii de risc, 

care provin din medii socio-culturale dezavantajate, cei care prezintă dizabilităţi sau 

aparţin unor grupuri etnice minoritare), la progresul acestora şi ulterior la integrarea în 

societate. 

3. Educaţia timpurie contribuie substanţial la realizarea idealului paideic prin factorii 

implicaţi: 

 calitatea personalului din grădiniţă; 

 mediul educaţional organizat pe centre de activitate/ interes; 

 numărul de copii din grupă; 

 calitatea proiectării demersurilor instructiv-educative la nivel macro şi micro (demers 

personalizat,  care presupune elaborarea de instrumente didactice de interpretare 

personală a programei şcolare în funcţie de contextul educaţional). 

Jocul reprezintă cea mai importantă sursă de învăţare pentru copii, este activitatea care 

îi ajută cel mai mult şi eficient să înveţe. Prin joc copiii învaţă să interacţioneze cu ceilalţi, să 

exploreze mediul, să găsească soluţii la situaţiile problemă, să îşi exprime emoţiile, să 

achiziţioneze cunoştinţe şi abilităţi care îi vor fi necesare pentru adaptarea la cerinţele şcolii. 

Copilul are nevoie nu numai de sprijin şi îndrumare, ci şi de libertate şi 
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initiativa personala iar educatorul trebuie să înţeleagă, să accepte şi să încurajeze modalităţile 

specifice prin care copilul achiziţionează cunoştinţe: imitare, încercare şi eroare, 

experimentare. 

   Prin excelenţă, jocul constituie cadrul specific unui antrenament al spontaneităţii şi al 

libertăţii de expresie, un stimul important în cultivarea receptivităţii şi sensibilităţii, a 

mobilităţii şi flexibilităţii psihice. E plin de promisiuni şi surprize, poate să se dezvolte liber, 

dar când intervine controlul, jocul se încheie. 

Copiii care se joacă par a fi inepuizabili, pierd măsura timpului, fiind absorbiţi cu totul 

de joc, căci resimt jocul ca ceva interesant, atractiv, frumos. Astfel se poate explica refuzul 

copiilor de a întrerupe jocul „De-a magazinul”, „De-a şoferii”, „De-a animalele din pădure”, 

„De-a piaţa de flori” când le propunem o activitate în alt centru pentru a rezolva, de exemplu, 

sarcini matematice, a picta, a scrie semne grafice sau a tăia cu foarfecele. 

Dezvoltarea cognitivă este cea care oferă copilului posibilitatea utilizării regulilor şi 

procedeelor de joc. Dacă jocurile practice şi manipulative (de explorare şi manipulare a 

obiectelor) sunt specifice copiilor până la 2 ani, după această vârstă evoluează capacitatea 

copilului de a discrimina între planul real şi cel imaginar şi se modifică structura jocului 

(subiect, scop, reguli, roluri) şi apar jocurile simbolice şi jocurile cu reguli. În concepţia lui 

Jean Piaget, jocul simbolic are ca principală funcţie asimilarea realului la ,,eu”, favorizând 

astfel retrăirea într-un mod specific a ceea ce l-a impresionat mai mult pe copil. Jocul are 

menirea de a transforma realul la nivelul posibilităţilor şi trebuinţelor Eului. Copiii îşi creează 

o lume a lor cu ajutorul căreia încearcă să înţeleagă realitatea, rezolvă probleme pe care le 

întâlnesc în viaţa de zi cu zi, repetă, reinterpretează şi retrăiesc experienţe. Îşi iau rolurile în 

serios când sunt singuri, cu alţi copii sau cu un adult care se implică în joc şi improvizează, 

trăindu-şi rolul asemeni unei persoane, animal sau al unui lucru real. 

Copilul până la 3 ani este captivat de jocul cu obiecte şi mai puţin capabil de a-şi corela 

propria activitate cu a celorlalţi copii, motiv pentru care se joacă singur chiar dacă este în 

compania altor copii. 

Acest fapt a dat naştere uneia din cele mai cunoscute teorii, cea a egocentrismului, 

susţinută de Jean Piaget, care explică natura jocului izolat al copilului. Copiii din grupa mică 

preferă rolurile singulare, active, principale şi când se joacă „De-a medicul” se joacă izolat cu 

trusa medicală şi păpuşa sau în interacţiune cu un alt copil din apropiere, de obicei de acelaşi 

gen, dar care e implicat într-un alt joc. 

Treptat, se dezvoltă abilităţile sociale şi copilul începe să interacţioneze simultan cu 

mai mulţi copii, cooperează având o preocupare comună în joc: construiesc un garaj, merg la 

picnic, merg la piaţă, la supermarket. Ei propun roluri şi acţiuni care trebuie incluse în joc, 

creează scenarii, iniţiază jocuri noi „De-a manechinele”, „De-a bucătarii”, „De-a prinţesele”, 

„De-a Frumoasa Adormită”, „De-a spectacolul”. 

Uneori, jocul de rol urmează  ceea ce adulţii ar numi o înlănţuire logică a 

evenimentelor, alteori însă, ocul deviază şi urmează căi neaşteptate dictate de fantezia copiilor. 

Jocul cu roluri permite copilului să eerimenteze o varietate de comportamente, dar şi 

consecinţele acestor comportamente. 



 
 

 

 

122 

 
 

 

Nr. 19 - august 2017 

După 4 ani, copiii stabilesc reguli, încep să devină preocupaţi pentru concordanţa cu 

realitatea transpusă în joc a acţiunilor ludice şi a succesiunii acestora, precum şi pentru 

păstrarea ordinii şi conduitelor civilizate în timpul jocului. De exemplu, când e afişat la 

magazin ÎNCHIS, nimeni nu are voie să intre aşa cum toţi trebuie să intre la „Grădina 

Zoologică” improvizată la Centrul de Construcţii, prezentînd biletul la intrare. 

La copiii mici jocul cu subiecte din poveşti se realizează dintr-o succesiune de scene 

care nu au legătură între ele, au un număr redus de personaje, sunt bogate în acţiune şi mai 

sărace în dialog. La celelalte grupe, copiii au nevoie de costumaţie, redau mai exact momentele 

poveştii, reproduc dialogul în concordanţă cu acţiunea, îşi amenajază cadrul de desfăşurare. 

Astfel, în jocul „De-a Scufiţa Roşie”, fetiţa poate să nu aibă ceva roşu pe cap, dar are un coşuleţ 

şi se întâlneşte cu lupul. Preşcolarii mari îşi caută o căciuliţă roşie, execută mişcări imitative şi 

reproduc dialogurile urmând firul epic al poveştii. 
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