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 În căutarea metodei ideale de stimulare a lecturii 

Prof. înv. primar: Bularca Maria și Comăniță Maria 

Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Intorsura Buzaului 

 

 La cursurile de perfecționare, altelierele metodice, cercurile pedagogice ale 

învățătorilor auzim din ce în ce mai des:” nu le mai cereți elevilor să citească cărți care nu 

corespund nivelului actual de interes, care nu mai sunt de actualitate, ... lăsați-i să citească 

ceea ce le place ceea ce îi atrage, ... să ne raportăm la lumea lor, ... nu mai exasperați elevii 

cu lista de lectură obligatorie  unde cap de listă stă o carte pe care nu o mai citește nimeni, ...  

fiecare generație are poveștile ei” 

 Recunosc că în urmă cu vreo cinci ani eram în asentimentul celor enunțate mai sus, 

gândeam și simțeam la fel, pe atunci eram învățătoare la clasa a patra și tocmai ce începuse să 

devină populară în rândul elevilor din ciclul primar, celebra serie ”Jurnalul unui puști”. Îi 

vedeam pe elevi preocupați, dornici să împumute această carte, ceea ce întradevăr, trebuie să 

recunosc,  nu se întâmplase cu romanul ”Singur pe lume”. Văzând această preocupare  am 

devenit interesată să văd ce anume îi magnetizează la acest tip de cărți.  

  Pot afirma după lecturarea cărții că este o carte ușor de citit, (și datorită benzilor 

desenate care însoțesc textul) scrisă  într-un limbaj facil care nu te trimite la dicționarul 

explicativ al limbii,  prezintă întâmplări din viața unui băieţel de vârstă şcolară. Aproape la 

fiecare pagină sunt presărate glume, expresii şi cuvinte nepotrivite – respectul, comportamentul 

politicos fiind chestiuni mai deloc exploatate în această naraţiune. 

 Deşi profesorii recunosc că nu au o valoare educativă deosebită, spun că astfel de 

poveşti le stimulează copiilor  pofta de lectură şi-i ţin departe de tentaţiile tehnologiei moderne. 

„Să citească orice, numai să-l văd cu o carte în mână!” – acesta este sloganul de ultimă oră al 

părinţilor, disperaţi că elevii preferă calculatorul sau televizorul în detrimentul lecturii.  

 M-am întrebat: ”E bine ce se întâmplă?”, ”Ce îmi stă în putință să fac și nu fac?” Sunt 

de acord că e important ca elevii să citească, dar cred că în aceeași măsură contează și ce citesc. 

Cărțile sunt până la urmă mijloace prin care se introduc în rândul cititorilor modele de gândire, 

idealuri; nu pot să nu mă gândesc la ceea ce spunea Theodore Roosevelt în urmă cu mai bine 

de un secol ”Sunt o parte a ceea ce citesc”. Nu-i putem lăsa pe elevi să exploreze doar un 

anumit gen de cărți, pentru simplul motiv că tot ceea ce e la modă ne atrage pe toți în aceeași 

măsură, până la urmă cărțile trebuie să ne ajute să ne personalizăm modalitatea de exprimarea, 

să ne îmbogățim vocabularul, să aflăm informații noi, să ne confruntăm cu idei, care nu 

credeam că există. 

 Cu noua serie de elevi mi-am propus să fac ceva schimbări, nu știam precis ce anume 

trebuia făcut, dar eram convinsă că vechiul trebuia să poarte haina noului.  

 Până la urmă în povești găsim cel mai minunat mod de a le vorbi copiilor despre valori. 

Grozav material didactic, poveștile astea! La clasa pregătitoare le-am citim copiilor  povești și 

clasice și moderne.  I-am văzut la fel de interesați de ambele categorii de povești  atenți, 

prezenți în poveste, în ochișorii lor vedeam “dansând” personajele.  Aș îndrăzni să afirm că  

din poveștile/basmele citite am învățat regulile clasei. Tot din  povești elevii au învațat despre 

decizii și despre consecințe, despre echilibrul dintre bine și rău. 

http://evz.ro/micapublicitate


 
 

 

 

5 

 
 

 

Nr. 22 - ianuarie 2018 

 La finalul fiecărei povești, sau al fiecărui fragment citit ne acordam câteva minute ca 

să discutăm despre ce s-a întâmplat. Din fiecare poveste învățăm câte ceva, iar apoi, în situațiile 

de viață cu care ne confruntam, le aminteam mereu de învățătura desprinsă dintr-o anumită 

poveste. Apoi realizau mini-postere, desenau personajul principal sau o scena din poveste care 

i-a impresionat pe ei. Nu i-am auzit spunând: ”Nu pot!” ”Nu știu!”, fiecare era preocupat să 

realizeze un desen  care apoi urma să fie privit de colegi în cadrul expoziției. Așa a început 

joaca de-a lectura! 

 Spre finalul clasei pregătitoare erau pregătiți să  citească mini cărticele, realizau chiar 

ei propriile cărticele cu o tematică dată în care inserau cuvinte, scurte propoziții scrise cu litere 

de tipar și imagini. Astfel au fost provocați să înțeleagă cum se naște o carte. Văzând 

entuziasmul pentru acest gen de activitate, am continuat ca de la an la an să-i provocăm în 

realizarea de cărți, doar că de la an la an cerințele pentru relizarea cărții deveneau mai exigente. 

 

Așa am continuat, acestă joacă 

de-a lectura în parteneriat cu Centrul de 

Documentare și Informare al Școlii 

Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” din 

Întorsura Buzăului. În fiecare an în 

cadrul Lunii Internaționale a 

Bibliotecilor Școlare aveam o activitate 

comună. În clasa a II-a am avut o 

activitate de prezentare a cărților 

realizate de elevii într-un cadru festiv 

”Casa Cărților” în prezența doamnei 

bibliotecare. Genul acesta de întâlniri 

au devenit o tradiție de-a lungul celor 

cinci ani.  În clasa a patra am   prezentat la C.D.I jurnalul de lectură pentru cartea preferată. 

Ne-am bucurat împreună cu doamna bibliotecară, Elena Bratosin, de aceste momente pline de 

emoție și împreună  am văzut cum preocuparea lor  pentru lectură rămânea încă vie. 

 În al doilea an școlar am convenit să începem Întâlnirea de dimineață cu ”5 minute de 

lectură”, era un moment în care pe rând fiecare elev devenea cititor pentru colegii săi, se așeza 

la Scaunul Autorului și ne lectura o pagină din cartea ”Povești nemuritoare”. Așa am citit 

împreună multe povești nemuritoare.  Am vrut să-i implicăm și pe părinți în jocul nostru de-a 

lectura și le-am pregătit un Bingo lectura elevilor, care i-a implicat în aceeași măsură și pe 

părinți (citește-i o poveste mamei în timp ce pregătește cina,  citește o  lectură împreună cu un 

membru al familiei, citește-le o povește părinților). 

 Am continuat să le citesc lecturi elevilor chiar și la clasa a IV-a, am văzut că manifestau 

aceeași receptivitate la lectura învățătoarei și la mesajul textului ca și  în clasa pregătitoare, 

chiar dacă lectura se realiza cu mijloace didactice ”învechite”, gen: ”Povestiri  istorice” 

Dumitru Almaș, ”Recreația mare” Mircea Sîntimbreanu, ”Păcală”,  ”Cuore inimă de copil” 

Edmondo de Amicis. Și parcă atunci mi s-a confirmat un gând care mă urmărea de ceva vreme, 

că  deși  timpul nu mai are răbdare cu noi și  ne oferă tentații la tot pasul, există elevi care 

găsesc în interiorul lor dorinţa de a citi. De aceea, cred că preocuparea noastră a celor care 
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vrem să-i determinăm pe elevi să citească de dragul de a citi, trebuie să fie aceea de a-i stimula, 

de a găsi în permanenţă noi metode de a-i incita la lectură; și desigur, totul trebuie să pară un 

o joacă,  o destindere, o  relaxare. 

 În decursul ultimilor ani am explorat pe tot felul de căi găsirea metodei ideale de 

stimulare a lecturii, dacă am reușit să o găsesc sau nu ... nu pot spune ... timpul va cerne și va 

așterne totul pe făgașul doar de el știut. Îmi doresc doar să fi reușit să sădesc dragostea de cărţi 

în inimile elevilor  mei. A încerca rămâne în continuare o mare provocare. 

 Să reflectăm: ”Dacă am citi numai ce citesc alţii, am gândi la fel ca ei” Haruki 

Murakami 

 

Finlanda - Veni, vidi… și atât 

prof. Simona Acsente 

Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani 

 

„Educația este la pământ.”, „...procent uriaș de analfabeți funcțional”, „Învățământul 

este depășit de realitate”, „Profesorii nu știu/nu pot/nu vor să se adapteze/să se updateze” – 

acestea, dar și multe altele ne aglomerează prin intermediul media, cu frecvență zilnică. Faptul 

că (aproape) totul este aruncat în spatele cadrelor didactice a devenit din ce în ce mai greu de 

tolerat tocmai de către acei oameni din sistem care continuă să muncească și să suplinească 

dezinteresul statului cu bani din propriul buzunar.  

 Luna aprilie a anului 2017 mi-a adus oportunitatea de a participa, în cadrul unui proiect 

european, la cursul „Best Practices Benchmarking”. Acesta s-a desfășurat în cea mai mare parte 

în Finlanda (Helsinki), unde mi-am putut forma o părere despre ceea ce înseamnă mult clamata 

„perfecțiune” a sistemului de învățământ finlandez. Acesta aduce, de ani buni, rezultate 

excelente la testele PISA, spre care privim mereu cu sentimentul că nu vom ajunge acolo 

niciodată. 

 Aspectele importante pentru ceea ce înseamnă educație se bucură de o atenție 

deosebită: ne-au frapat bunăstarea generală și aparenta absență a problemelor de ordin 

financiar. Învățământul este cu adevărat gratuit, școlile sunt dotate cu toată tehnica modernă 

necesară, iar motto-ul după care par să se ghideze finlandezii este Profesori fericiți, elevi 

fericiți. Școala și părinții împart responsabilitățile și satisfacțiile, în vreme ce copiii zburdă fără 

griji prin și pe lângă școală – lucru firesc, atâta vreme cât nu există sistem de notare și/sau 

testări până în clasa a IX-a. Până atunci nu se vânează performanța, ci un nivel suficient de 

achiziții de bază. Sigur că există evaluare, însă aceasta se face individual, de două ori pe an, în 

prezența familiei.   

Copiii au voie să se plictisească și au voie să  renunțe, pentru a reveni ulterior. Școlilor 

li se permite orice, cu condiția să respecte curriculumul. Concurența între cadrele didactice este 

acerbă, în condițiile în care meseria lor este una dintre cele mai respectate și tratată ca atare. 

Unica preocupare a autorităților este ca profesorii să nu fie obosiți și/sau stresați! Ca urmare, 

aceștia au autonomie, odată integrați în sistem, nu mai sunt verificați/evaluați niciodată. În 

plus, beneficiază de cursuri gratuite în cadrul școlii și de materiale de înaltă calitate. Singurul 
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feedback vine din direcția elevilor și a părinților, care completează un chestionar de satisfacție 

de patru ori pe an. „Putem spune, cu mândrie, că educăm persoana în întregul său. Avem când 

să facem asta, pentru că nu irosim timpul testând mereu elevii.” ne-a spus directorul unei școli, 

cu un ușor aer de superioritate. 

 Cu toate acestea, Finlanda a „căzut” în clasamente în ultimii ani, iar factorii decizionali 

caută motivele pentru a găsi soluții. Deocamdată se discută despre autosuficiență și rezistență 

la schimbare, despre viteza cu care se dezvoltă lumea din punct de vedere tehnologic și 

incapacitatea omenirii de a ține pasul, despre timpul insuficient acordat întrebărilor.  

Planuri de acțiune există deja, iar primul pas prevede regândirea întregului sistem, 

pornind de la ideea că există deja un volum imens de informații și rolul profesorului nu este 

acela de a le recita la clasă. Noul sistem se va axa pe elev și va pune accent pe observare directă 

– întrebări inteligente – răspunsuri potrivite; sunt gândite noi spații (modulare) destinate 

procesului de predare-învățare; se urmărește organizarea ergonomică a spațiului și digitalizarea 

completă a examenelor până în anul 2019. 

Am revenit în țară marcată de cele văzute, impresionată și dezamăgită în același timp. 

Diferențele dintre cele două țări sunt atât de mari, la atât de multe nivele și atât de profunde! 

Pe de altă parte, avem copii inteligenți, care merită cu prisosință condiții similare celor de care 

se bucură elevii finlandezi! Mai mult, România are profesori dedicați, care plătesc cursurile de 

formare de care au nevoie, își cumpără/își confecționează material didactic, aduc de acasă tot 

ce pot și adună elevii în jurul unui ecran de laptop, pentru a le arăta un film sugestiv în 

deschiderea unei ore de predare. În același timp, fiecare clasă pe care am văzut-o în Finlanda 

avea câte un perete plin de prize și cabluri, tablă interactivă, instalații audio, tablete (lăsate pe 

podea, la întâmplare), xerox, scanner, laptop, softuri educaționale și altele... pe care nu le-am 

putut identifica – toate gratuite, de la stat sau de la autoritățile locale. Frapantă a fost și 

lejeritatea cu care un director de școală ne-a spus că recensământul a relevat o creștere a 

numărului de copii care urmau să intre la școală iar spațiul de care dispunea unitatea de 

învățământ nu era suficient: „La vară mai ridicăm un corp aici...”. Noi, ca românii, am întrebat: 

„Când va fi gata?” Ne-a răspuns firesc: „Va fi gata pentru începerea noului an școlar!”. 

Am văzut, mi-a plăcut, dar frustrarea a urcat la cote maxime. Ce poate învăța un 

profesor român dintr-un schimb de experiență de acest fel? Că elevii nu sunt atrași de tabla 

neagră și praful de cretă, asta știm. Că procesul instructiv-educativ are nevoie de mai multă 

energie, asta simțim. Că elevii sunt atrași de tehnica modernă (de care noi nu dispunem), asta 

vedem. Că matematica se poate face cu jucării programate în loc de pix și caiet, asta am 

descoperit acolo și cu atât am rămas.  

Da, este nevoie de o atitudine pozitivă! Avem, altfel eram plecați toți, în cele mai 

îndepărtate colțuri ale lumii! Acolo unde Finlanda are tehnologie, noi avem creativitate. Avem 

copii deștepți și dorința de a-i vedea cu adevărat mari, adaptați la lumea în care trăiesc și 

bineînțeles, fericiți. Dincolo de aceste aspecte care țin de sufletul nostru, totul trebuie regândit 

din temelie, pornit de unde trebuie și dus până la capăt – poate cu acei bani europeni pe care 

țara noastră nu reușește să-i acceseze.  
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Cadrele didactice depun proiecte, câștigă finanțări (încă o dovadă a zbaterii noastre 

permanente!) și merg să privească neputincioase relaxarea unor europeni care își trăiesc 

satisfacțiile la ani-lumină distanță... 

 

Cartea, calculatorul şi educaţia 

Prof. Manea Mihaela 

Școala Gimnazială Carol I, Călărași 

 

 Trăim şi  vom trăi într-o societate în care noile media au un impact din ce în ce mai 

puternic asupra vieţii noastre personale, relaţionale şi profesionale. Forţele tehnologice tind să 

ne impună modul de a ne trăi viaţa şi stilul relaţiilor noastre. Şcoala nu poate face abstracţie de 

aceste incontestabile realităţi/fenomene sociale. În aceste provocatoare condiţii, mai rămâne 

şcoala universul cărţilor? Mai pot fi consideraţi profesorii oamenii cărţilor?  Se mai întemeiază 

performanţa elevilor pe consistenţa lucrului lor cu cartea ? Mai depinde valoarea unui om de 

valoarea cărţilor pe care le citeşte?  Pe scurt, ne aflăm în faţa problemei raportului dintre carte 

şi internet, în înţelegerea sensului educaţiei şi a formării fiinţei umane. 

 Cuvinte Cheie: educaţie, internet, carte, noile media, profesor, elev. 

 La prima vedere pare atractiv şi foarte interesant. În context, este recomandabil ca 

profesorii(cu atât mai bine dacă se alătură şi părinţii) să cunoască în detaliu aceste lucruri. 

Universul online( cu deosebire la adolescenţi/la tineri) le influenţează convingerile, valorile, 

ideile, limbajul, priorităţile şi filosofia de viaţă. Toate aceste influenţe interferează cu valorile, 

principiile, priorităţile şi normele cerute de şcoală. Lumea virtuală devine pentru noi, 

profesorii, o lume reală, în măsura în care elevii preiau elementele ei şi le exprimă în atitudini 

şi comportamente concrete, relaţionale, în grupurile de apartenenţă-formale şi/sau informale. 

 În calea celei mai bune lumi virtuale există şi obstacole: tehnologice, morale şi legale. 

Dincolo de toate, însă, adevărul este că posibilităţile de dezvoltare ale lumilor virtuale sunt, în 

acest moment, practic nelimitate. Nu poate nimeni contesta însă faptul că cine caută cunoaştere 

pe internet găseşte. Problema este dacă internetul va fi utilizat, şi de câţi, ca instrument de 

cunoaştere şi de creştere spirituală. 

 Cartea – încă de la apariţia scrisului,  a însoţit întreaga istorie a umanităţii. Ea a fost 

întotdeauna temeiul creşterii spirituale şi al educaţiei omenirii; a fost mereu şi este legată de 

dezvoltarea minţii, de aprofundarea înţelegerii, de îmbogăţirea şi înfrumuseţarea sensibilităţii. 

Cartea a stimulat mereu dezvoltarea şi rafinarea limbajului, a sprijinit şi întărit echilibrul nostru 

sufletesc, maturizarea discernământului, a consolidat mereu şi a întreţinut sănătatea spirituală. 

Cartea a dat comportamentului omenesc mai multă eleganţă, a generat empatie şi compasiune, 

a deschis noi şi neaşteptate continente problematice. 

 După cum nici oamenii nu merită toţi, în aceeaşi măsură, calitatea de ,, om” în 

profundul ei înţeles etic, tot astfel, nu orice text merită deplin denumirea de carte. Operele de 

mare ţinută spirituală nu pot fi puse alături de simplele colecţii de date fortuite cum sunt 

ghidurile de cale ferată, de tarife sau de prezentare; cum sunt ediţiile cu un conţinut îndoielnic, 

dulceag, siropos, facil. Ele nu au un conţinut cu valoare eternă, de interes esenţial şi permanent, 
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nu se adresează spiritului uman în general. Cartea îşi îndeplineşte misiunea şi îşi merită în cel 

mai înalt grad acest nume, dacă şi conţinutul ei este principial valabil pentru spiritul uman în 

genere. 

Cartea este ,,maşina de explorat timpul”(E. Sperantia, 1984, pag. 116);  este o navă 

minusculă, cu cea mai preţioasă încărcătură, menită să sfideze temporar veacurile, 

vehiculându-şi prin ele tezaurul imaterial, sufletesc. În consecinţă, pentru cei care ştiu să-l 

dobândească şi să-l preţuiască în esenţa sa, cartea este un fel de paşaport al veşniciei; ea ne 

dăruieşte ,,o făgăduială de eternitate”( Cornea, 1988, p.11). Cartea poate opri(precum dorea 

Horaţiu) ,,depunerea aluviunilor uitării” , ea are un rol de leac al uitării, de păstrător al lucrării 

spiritului pe pământ, ,,de ajutor de nepreţuit al memoriei noastre şubrede şi seduse de capricii”( 

Cornea, p.13). 

În toată splendoarea ei, cartea este o înflorire a spiritului, o urmă intenţionat lăsată de 

un trecător spre a constitui o mărturisire, o zbatere lăuntrică, dar întotdeauna o orientare şi o 

chemare pentru cei care vor veni după el. Valoarea noastră ca oameni este, în esenţă, 

dependentă de valoarea textelor pe care le citim. Lectura cărţilor ne provoacă, urmându-l pe 

Petrarca, prietenia şi tovărăşia marilor genii. Citind operele marilor creatori, intrăm în familia 

lor şi le devenim moştenitori. 

Precum viaţa, şi cartea rămâne o lucrare deschisă, niciodată încheiată, imperfectă, dar 

cu aspiraţia de a fixa în paginile ei atât etern uman cât a putut surprinde şi absorbi în saltul său 

dincolo de actualităţile ei particulare, fortuite şi, deci, trecătoare. Pe de altă parte, parcurgând 

o carte, cititorul are timp să se reculeagă, să stea de vorbă cu sine şi cu textul, să coloreze cu 

propriile sentimente şi gânduri o schemă narativă relativ sumară şi incompletă. Cartea îl învaţă 

coerenţa discursului sau cel puţin construcţia consecutivă a raţionamentelor. Scrisul îi îngăduie 

cititorului o anumită libertate interioară, pe care o poate specula şi transmuta, după caz, în 

revoltă, în laşitate sau indiferenţă. 

Ca multe alte produse tehnologice actuale( precum: telefonul  mobil, laptopul, 

audiobook-urile, aparatele electrocasnice, iPod-urile), calculatorul, în general şi internetul, în 

particular, reprezintă produsul crizei de timp în care ne aflăm şi al repeziciunii schimbărilor de 

care suntem, uneori, copleşiţi. Trebuie să facem faţă solicitărilor/ sarcinilor care ni se cer şi 

atunci ne ies în întămpinare (ca o miraculoasă salvare) tehnologiile moderne. Cât de mult ne 

bucurăm şi cât de repede achiziţionăm o nouă invenţie tehnologică ( sau ultima generaţie a 

unei tehnologii-necesare-deja existente), deosebit de utilă pentru a face faţă ritmului vieţii şi 

numărului(mare al) problemelor ei ! 

Timpurile nu mai par a fi ale cărţilor; ele nu ne mai lasă răgaz să citim. Cărţile au din 

ce în ce mai puţin loc ( dacă vor fi avut vreodată) în viaţa noastră. S-ar spune chiar că a vorbi 

despre cărţi şi despre pasiunea lecturii înseamnă a fi împotriva acestor presante (şi birocratice) 

timpuri. Pare că vremurile actuale merg bine(sau tot mai bine) fără cărţi. Oamenii pot trăi şi 

pot lucra fără a avea nevoie de ele( ceea ce nu înseamnă că nu se informează). Ei nu (mai) au 

nevoie de lecturi fundamentale, care să le cutremure conştiinţa şi să le răscolească inima. 

Timpurile nu ne îndeamnă la lecturi esenţiale. Ele nu admiră şi nu încurjează cititul. Iar pe cel 

care citeşte, dacă nu-l priveşte cu dispreţ/ironie, atunci îl priveşte cu milă, dacă nu-l consideră 

un laş, îl consideră inutil. În acelaşi timp nu are rost să ne îngrijorăm de lipsa lecturilor din 

viaţa noastră. N-are rost să ne îngrijorăm  de monotonia şi de platitudinea ei. Birocraţia, 
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consumul, grijile casnice, divertismentul, turismul, internetul, anturajele de conjunctură ne ţin 

conectaţi. Ele rezolvă toate nevoile noastre sociale. Cursa pentru confort material, pentru 

schimbare ambientală este pe cât de plăcută, pe atât de interesantă. Vom avea întotdeauna ceva 

de făcut; vom avea mereu zile încărcate, dar cu alte decoruri. Şi chiar dacă suntem nevoiţi să 

învăţăm pe întreg parcursul vieţii, aceasta nu se referă la faptul că vom citi( opere 

fundamentale) toată viaţa. Este vorba doar de a învăţa şi integra utilizarea noilor tehnologii, de 

a corespunde mereu cerinţelor pieţei, de scurte şi delimitate perioade de timp cerute de 

programe de pregătire organizate de firme/instituţii pentru diferite cerinţe ale postului pe care 

îl ocupăm. 

Mult timp, cartea ne-a preocupat pe foarte mulţi pentru că-în viaţa noastră-nu era 

concurată de altceva. Constituia momentul nostru autentic de bucurie intelectuală. Acum, însă, 

noi înşine, ca profesori, avem numeroase probleme şi preocupări. Ne presează şi pe noi-ca pe 

toţi ceilalţi membri ai societăţii-timpul. Şi atunci, fie că nu mai citim, fie că citim(din ce în ce) 

mai puţin, fie că citim superficial, fie că citim numai ceea ce ni se cere, din constrângeri 

profesionale, fie că citim la întâmplare şi fragmentat. 

Pe de altă parte, internetul ne este acum mult mai la îndemână. Putem găsi orice 

informaţie ne interesează şi în cel mai scurt timp, fără prea mare efort. Este chiar şi mai puţin 

plicticos, mai puţin monoton. Internetul este mai vioi, mai colorat, mai surprinzător, mai ludic, 

mai relaxant, mai adecvat dorinţei de schimbare, este mai aproape de noi, de lumea noastră. 

Şi atunci, ce facem?  Cu ce opţiuni venim în faţa elevilor noştri?  O primă opţiune este 

să ne ocupăm cât putem de mult de internet, să-l cunoaştem cât mai bine. Să-i descoperim 

valoarea, avantajele…precum şi dezavantajele, punctele slabe, pericolele psihologice şi morale 

la care ne expune. A doua opţiune este să le relaţionăm în beneficiul creşterii depline şi 

armonioase, sănătoase a elevilor noştri. Cea de-a treia opţiune este pasiunea pentru carte. Cred 

că pasiunea se transmite, că prima dragoste rămâne ca o matrice în inima noastră. Şi atunci s-

ar putea să reuşim: să dăm lumii, vieţii, societăţii, oameni care cred în valorile umanităţii, în 

principialitate, reflexivi, care simt şi înţeleg dincolo de aparenţe, care scormonesc în 

străfundurile spiritului, care ştiu că şansa omului de a rămâne om este cultura. 

În concluzie, internetul este şi rămâne mijlocul, instrumentul, iar cartea este şi rămâne 

temeiul. 
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Mici  ecologiști - cetățeni  responsabili  

Prof. Epure Mariana 

Grădiniţa P.P. Nr. 3 Petroşani 

 

Da, suntem europeni, preluăm modele occidentale, încercăm să adaptăm ceea ce alții 

consideră bun la ei. Ne străduim să ținem pasul cu tehnologia, uitând sau neglijând prețul plătit 

pentru această dezvoltare. Ne confruntăm însă, în ultima perioadă cu fenomene din ce în ce 

mai dese şi stranii. Parcă nimic din ceea ce am învăţat legat de climă, anotimpuri şi fenomene 

meteo caracteristice, floră şi faună, resursele inepuizabile ale solului şi subsolului, nimic nu 

mai este la fel. Totul s-a schimbat şi nu în bine. Şi nu putem să nu recunoaştem că influenţa 

omului asupra mediului, cândva benefică, s-a transformat în distrugătoare. Probabil acesta este 

preţul pe care trebuie să-l plătim, ca civilizaţii dezvoltate. Şi ne întrebăm atunci ce este de 

făcut? 

Eu cred, că încă mai putem face ceva. Cred că depinde de fiecare dintre noi, de fiecare 

gest mărunt pe care îl facem, de faptul că ne pasă sau nu. Din acest motiv cred că depinde de 

noi, ca formatori de oameni, felul în care copiii de azi, adulţii de mâine, vor şti să preţuiască 

frumuseţea, sănătatea şi bogăţia acestei planete. 

Şi educaţia ecologică pe care o facem trebuie să înceapă prin a-i învăţa pe micuţii noştri 

să vadă, să iubească şi să preţuiască tot ceea ce îi înconjoară. Ei trebuie să înţeleagă că fiecare 

este participant activ la viaţa pe Pământ, că fiecare lucru bun sau rău pe care îl facem în ceea 

ce priveşte sănătatea planetei, va avea repercursiuni, bune sau rele şi ele. Ei pot şi trebuie să 

înveţe de mici că apa trebuie economisită, la fel ca şi energia electrică; că deşeurile nu pot fi 

aruncate la întâmplare, şi o parte din  ele pot fi reciclate; că pădurile, locurile acelea minunate 

care ne umplu sufletul de frumuseţe şi plămânii de aer curat, nu trebuiesc tăiate pentru că nu 

mai ştim care şmecher s-a trezit peste noapte, pe căi necinstite, stăpân peste pădurile noastre. 

Ei pot să planteze flori şi arbori, pot să îngrijească animale, pot să adune ceea ce a rămas de la 

picnicul luat în natură. Cu toţii ştim şi putem să facem atâtea lucruri considerate mărunte, dar 

care pot salva viaţa pe Pământ. Dar unora nu le pasă, alţii sunt avizi de bogăţiile pe care le pot 

dobândi şi nu sunt interesaţi de impactul asupra mediului pe care activitatea lor o are. 

Noi suntem din categoria celor cărora le pasă, motiv pentru care am educat fiecare 

generaţie în spiritul dragostei şi grijii faţă de natură. Din acest motiv am înscris şi reprezentat 

unitatea noastră la 3 ediţii ale Programului – concurs ,,Şcoli pentru un viitor verde”, la care nu 

știu din ce motive s-a renunțat apoi. 

La prima ediţie, tema concursului a fost felul în care înţelegem şi protejăm natura. În 

acest sens, am amenajat în unitate un ,,Colţ verde”la care prezentam toate evenimentele eco 

ale lunii, aspecte pozitive şi negative ale influenţei omului asupra mediului, lucrări realizate 

din materiale reciclabile şi din natură, expoziţii cu lucrări de desen, pictură care reflectau felul 

în care copiii înţelegeau că pot proteja natura. Am constituit două echipe verzi care s-au 

deplasat la Valea de Peşti şi la Peştera Bolii pentru acţiuni de ecologizare ale acestor zone de 

agrement. Echipa condusă de doamna Varga Otilia la Valea de Peşti a găsit şi strâns mormane 

de gunoaie,,uitate” de amatorii de picnicuri la iarbă verde. Echipa condusă de mine la Peştera 

Bolii, nu a găsit nici măcar o hârtiuţă, nu pentru că oamenii care vizitaseră locul ar fi fost mai 

civilizaţi, ci pentru că munca pe care ne propuseserăm să o facem noi, o făcuseră cei de la Petro 
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Aqua, cărora le mulţumim pentru toate acţiunile lor. Aşa că noi ne-am bucurat de o ieşire în  

aer liber şi de un picnic în curtea unui coleg care locuia în apropiere. 

 

     
 

  z 

A doua ediţie a concursului a constat în reciclarea pet – urilor. Organizatorii ne-au 

trimis dispozitive de compactare a pet-urilor, noi am adus de acasă toate sticlele de plastic pe 

care le-am găsit, ne-am adunat în sala festivă şi am fost uimiţi să vedem cum funcţionează. Pet 

–urile compactate au fost duse la centre apoi şi valorificate, banii obţinuţi fiind utilizaţi pentru 

achiziţionarea unor materiale de pavoazare a unităţii. 

  

Cea de-a treia ediţie a concursului a avut tema ,,Rezervaţii naturale” şi a constat în 

promovarea unor rezervaţii naturale din zonele în care trăim. Cea mai apropiată de noi este 

Peştera Bolii, monument al naturii pe care l-am făcut cunoscut în întreaga ţară. Am prezentat 

date privind locaţia, istoricul zonei şi al peşterii, legende legate de aceasta, precum şi imagini 

surprinse din vizita pe care am făcut-o acolo. Am fost aici câștigătorii premiului I județean. 
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Pledoaria mea pentru verde este pledoaria pentru viitorul acestui Pământ. Îmi doresc 

ca multe generaţii viitoare să se bucure de frumuseţile pe care noi le-am văzut, să respire aerul 

purificat de pădurile noastre, să-şi potolească setea din aceleaşi izvoare cristaline, să-şi încânte 

auzul cu trilul păsărilor şi să-şi bucure ochiul cu dansul fluturilor. 

Nu uitaţi, Pământul va fi așa cum învață micuții noștri să îl prețuiască încă de acum. 

Îmi doresc și cred că micuții noștri ecologiști de azi, vor deveni cetățenii responsabili de mâine. 

 

 Copiii de la malul mării negre și activităţile de tip outdoor  

 

Prof. înv. preșc. Gîdiuță Corina  

Grădiniţa P.P. Nr. 3 Mangalia  

 

          Într-o societate în care tehnologia progresează cu o viteză ameţitoare şi datorită ei de la 

cele mai fragede vârste copiii sunt asaltaţi de adevărate avalanşe de informaţii, ştiinţele 

educaţiei se orientează din ce în ce mai acut către întoarcerea la natură. După secole în care 

toate eforturile educatorilor s-au concentrat pe aducerea copiilor între pereţii clasei pentru a li 

se face educaţie, am constatat cu uimire că nu este cea mai fericită formă de educaţie şi, ca 

atare, a apărut nevoia acută de altceva, de întoarcerea la natură, ca izvor de educaţie sănătoasă.  

          Natura, cea pe care, conştient sau nu, o distrugem încet dar sigur, ne oferă lecţii de 

supravieţuire de nepreţuit. Se pune atunci întrebarea dacă nu cumva viitorul omenirii nu constă, 

de fapt, în supravieţuirea speciei umane în condiţii din ce în ce mai dificile şi mai neprevăzute, 

iar răspunsul la întrebare nu este altul decât cel de întoarcere la natură, ca cel mai bun şi 

eficient educator. 

          Copiii care stau din ce în ce mai mult în casă în faţă monitoarelor de orice fel, cunosc 

natura numai din „poze” şi din filme. Este momentul şi avem obligaţia de a-i scoate „afară”. 

Este motivul pentru care de câţiva ani a apărut conceptul de activitate outdoor, ca alternativă 

pentru educaţia formală, tradiţională. Există mai multe accepţiuni pentru termenul de outdoor, 

cea mai simplă fiind aceea de activitate în aer liber, în afara spaţiului instituţional al şcolii.  

          Activităţile outdoor desfăşurate cu copiii într-un mediu liber, relaxant şi motivant ne-au 

oferit posibilitatea contactului direct cu natura, fiind o sursă importantă de experienţe de 

învăţare, contribuind la dezvoltarea fizică, emoţională, mentală.  

          Educaţia outdoor urmăreşte un anumit tip de educaţie informală, fiind bazată pe 

activităţile practice desfăşurate în aer liber. Aceasta este o formă organizată de învăţământ 

care-l pregăteşte pe copil pentru viaţă şi care se desfăşoară în aer liber, în natură, îmbunătăţind 

comportamentul copiilor, coeziunea grupului, spiritul de echipă.  

          Dacă activităţile desfăşurate în sala de grupă au un caracter cognitiv, cele de tip outdoor 

au un aspect practic, informal şi experienţial.  

          Împreună cu preşcolarii din grupa “Iepuraşilor” am organizat şi desfăşurat numeroase 

activităţi în aer liber. Primele zile călduroase şi însorite de primavară ne-au îmbiat să facem o 

plimbare pe malul Mării Negre. 
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          Copiii au observant marea cu nuanţele ei de verde şi albastru şi pescăruşii care zburau 

deasupra ei, planând pe valurile înspumate, exprimându-şi dorinţa de a desena pe nisipul de pe 

plajă valurile mari şi mici ale mării. Prin mişcări de braţe, copiii, cu optimismul şi dorinţa de 

mişcare caracteristice vârstei au imitat zborul pescăruşilor spre zările albastre. Din pietre, 

scoici şi melci au alcătuit grupe după formă, mărime, culoare, au aşezat în perechi pietricele şi 

scoici, constituind grupe cu mai multe, mai puţine sau tot atâtea elemente. Au numărat 

pescăruşii în zbor. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

          Lebedele, care pluteau pe luciul apei au bucurat enorm pe copii, impresionându-i prin 

frumuseţea, graţia şi gingăşia lor. După ce le-au admirat le-am dat sarcina să le numere, să 

observe cu atenţie corpul lebedelor, să descrie: părţile componente, forma, rolul fiecărei părţi, 

cu ce au corpul acoperit, hrană şi mediul de viaţă, necesitatea de a le ocroti, dorind să vină mai 

des pentru a le hrăni. 

 

 

  

        

 

             Nisipul a fost materialul ideal pentru a construi castelul Luizei din povestea 

“Lebedele”, de H. Ch. Andersen. Scoicile şi pietricelele l-au înfrumuseţat cu modele diverse, 

caracterizate prin originalitate, contribuind la dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi al simţului 

estetic al acestora. 
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          La dorinţa copiilor am revenit pe malul mării pentru a ne oferi ajutorul oamenilor de la 

S.C. Polaris S.A. care pregăteau plaja pentru deschiderea sezonului estival. Copiii, însoţiţi de 

cadrele didactice şi părinţi, cu echipament de protecţie (mănuşi, saci menajeri), împărţiţi în 

echipe: echipa “Delfinilor” şi echipa “Lebedelor”, s-au întrecut în a aduna cât mai multe 

deşeuri, dovedindu-se deosebit de harnici. Ambele echipe au primit aplauze de la părinţi şi 

stimulente de la doamnele educatoare. 

 

          Pescarii aflaţi pe dig au stârnit interesul şi curiozitatea copiilor care au urmărit ca pe un 

adevărat spectacol activitatea de pescuit. Fiecare succes al pescarilor a fost răsplătit cu aplauze 

din partea copiilor. Vocabularul copiilor s-a îmbogăţit cu noi cuvinte specifice acestui sport. 

Jocul “Pescarii şi peştişorii” i-a antrenat pe copii, satisfacandu-le nevoia de mişcare.  

          Marea ne-a atras din nou, de această dată spre portul turistic. Aici “Iepuraşii” au chiuit 

de bucurie la vederea numeroaselor ambarcaţiuni din port (iahturi, bărci, vapoare, corăbii). 

Astfel au descoperit că pot observa în mediul liber mijloacele de locomoţie pe apă. Au descris 

părţile componente, personalul navigant, dorind să devină vrednici marinari. Au propus să 

organizăm o plimbare cu iahtul pe mare. Aici au văzut vapoare mari şi mici, în larg adică 

“departe” şi la cheu, adică “aproape”.  

          Comandantul iahtului “Selena” acostat în port a oferit copiilor prilejul de a vizita acest 

vas. “Iepuraşii” au privit cu încântare vârful catargului pe care flutura drapelul tricolor al ţării 

noastre şi care parcă ar fi dorit să ajungă la cer. Pânzele imense care se miscau în briza marii, 

puntea de pe care au admirat apa albastră şi liniştită, timona, ancora, cabinele marinarilor şi 

activitatea acestora au constituit un mod plăcut de a-şi îmbogăţi cunoştinţele şi le-a cultivat 

dorinţa de a deveini marinari. Drept mulţumire copiii au recitat poezia “Pe mare”, de 

Constantin Dragomir şi au cântat cântecul “Oraşul de la mare”. 
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 Buna dispoziţie şi optimismul copiilor s-au concretizat în jocul de mişcare “Vâslim, vâslim, 

pe mare plutim!”. 

 

Orice activitate ce se desfăşoară în afara sălii de grupă înseamnă activitate în contact 

nemijlocit cu mediul înconjurător. Aşa cum îi învăţăm pe copii să vorbească, să se poarte în 

familie, la grădiniţă şi în societate, să respecte normele de igienă, tot aşa trebuie să-i învăţăm 

să se poarte cu mediul în care trăim. Educaţia outdoor oferă copiilor numeroase provocări, 

astfel că procesul de educare devine puternic, inspiraţional şi de natură să schimbe 

comportamente greşite, să creeze o relaţie puternică între copii bazată pe sprijin reciproc.  
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Managementul clasei  de  elevi 

 
Prof. înv. primar Gabriela Culiță  

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Suceava 

 

MOTTO :  

« Eu sunt copilul 

Tu ţii în mâinile tale destinul meu 

Tu determini în cea mai mare măsura, dacă  

Voi reuşi sau voi eşua în viaţă 

Dă-mi, te rog, acele lucruri care 

Să mă îndrepte spre fericire,  

Educă-mă, te rog, ca să pot fi  

O binecuvântare pentru lume. »    (Manie Gene Cole) 

Noi, educatorii, suntem cei care trebuie să facem alegerea: rămânem cum suntem, 

schimbăm ceea ce nu e tocmai bine sau achiziţionăm tot ce e nou. Profitul este incomensurabil: 

succesul profesional şi respectul copiilor. 

Ce poate fi mai frumos decât să te trezeşti dimineaţa cu zâmbetul pe buze înainte de a 

merge la serviciu. Am avut în viaţă ocazia de a-mi schimba profesia, dar mi- am dat seama că 

nu voi face altceva decât a face ceva ce nu îmi va oferi nici o satisfacţie sufletească ci doar un 

salariu mai mare. Cariera mea e la început, iar visul meu e să fiu un educator responsabil aşa 

cum am învăţat şi eu de la profesorii mei.  

Un  management  eficient  se  fundamentează  pe  negocierea  sistemului  de  reguli  

care  există în  clasă / grupă . Stabilirea  în  acest  mod  a  regulilor  de  comportare  în  cadrul  

unui  colectiv ( clasă , grupă ) , are ca  obiectiv  reducerea  comportamentelor  negative  din  

partea  copiilor  şi  favorizează producerea  de  comportamente  adecvate . Totuşi , există  şi  

situaţii  care  nu  se  încadrează   în  acest tipar  prestabilit . În  aceste  cazuri  se  impune  o  

intervenţie  directă  din  partea  cadrului  didactic  în calitate  de  manager  al  colectivului . 

 Am întâlnit pe parcursul celor 15 ani la catedră diverse situaţii. Am învăţat câte ceva 

din toate şi am tras nişte concluzii.   

De asemenea, copilul nu trebuie etichetat . Este mult mai simplu să-i spunem „Un copil 

cuminte ca tine nu face cutare lucru sau nu lovește copiii „. Un copil cuminte face in acest fel 

(si ii explicăm cum ar fi trebuit sa procedeze in respectiva situație). E de-ajuns o încurajare. 

„Sunt foarte mandra de tine ca ai vorbit frumos / sau ca nu ai mai lovit copilul . Așa se comporta 

un copil educat, bine crescut ”. 

Primul pas este înțelegerea motivelor care au determinat copilul să aleagă să 

reacționeze așa cum a reacționat( luând o jucărie, muşcând, lovind). 
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Consecințele logice si nu pedepsele sunt cele mai eficiente in stoparea 

comportamentului agresiv la copiii de vârsta mică . Ele învață copilul ca fiecare acțiune de-a 

lor are o consecința, fie ea buna sau rea, si il va ajuta sa ia decizii mai bune in viitor. 

Cunoscând „micile suferinţe” ale copiilor  ne uşurăm singure modul de a-i aborda dintr-

un altfel de unghi, deoarece copiii care „ ne fac probleme”, la rândul lor au şi ei ceva acolo în 

sufleţelul lor nerezolvat,...se manifestă şi ei cum pot, vor să iasă în evidenţă prin mici năzbâtii, 

fac fel de fel de gesturi chiar în timpul unor activităţi, în scopul de a-i băga şi pe ei cineva mai 

mult în seamă. 

Nu orice astfel de manifestare trebuie luată ca tulburare de comportament, dar nici 

tolerată ci găsită soluţia potrivită pentru comportamentul potrivit. 

Un copil poate oricând să înveţe un adult trei lucruri: - cum să fie mulţumit fără motiv, 

cum să nu stea locului niciodată şi cum să ceară cu insistenţă ce îşi doreşte”(Paolo Coehlo) . 

             Dacă noi educatorii vom fi permanent preocupati de efectele pe care le-au avut 

întâlnirile educative, culturale şi informale asupra celor pe care i-am educat atunci vom avea 

fericirea de a dezvolta interese , de a cultiva vocaţii, de a forma caractere, de a modela 

personalităţi menite să ne aducă succese şi satisfacţii profesionale incomensurabile. 

    „ Nu-i înveţi pe copii 

       Nici ceea ce ştii 

       Nici ceea ce vrei 

      Ci ceea ce eşti.”   ( J. Jaures)         

 Fiecare dintre noi am avut de mici modele care ne-au construit şi corectat atitudinile şi 

comportamentele în mod activ şi interactiv. Sunt fericită să spun că m-am bucurat şi de 

posibilitatea de a alege si de a- mi crea liber un anumit tablou de personalitate abordând acest 

minunat joc al rolurilor pe care îl desfăşoară orice om în scurta lui trecere prin timp. 

Pentru copil doamna educatoare şi mai târziu doamna învăţătoare este persoana care 

,,ştie tot’’, care are toate răspunsurile , care nu greşeşte niciodată, iar grădiniţa/ şcoala este un 

loc ce le conferă siguranţă, protecţie, încredere. 

,, Nici o profesiune nu cere posesorului ei atâta competenţă, dăruire şi umanism ca cea 

de educator, pentru că în nici una nu se lucrează cu un material mai preţios, mai complicat şi 

mai sensibil decât omul în devenire ...... ancorat în prezent, întrezărind viitorul şi sondând 

dimensiunile posibile ale personalităţii, educatorul instruieşte, educă, îndeamnă, dirijează, 

cultivă şi organizează, corectează, perfecţionează şi evaluează neîncetat procesul formării şi 

desăvârşirii calităţilor necesare omului de mâine „(Salade, 1995, pag. 188-190). 

A sta faţă în faţă cu copilul, …o mare provocare! 

Cum stăm în faţa copilului? 

.... în faţa copilului stăm  totdeauna gol, adică aşa cum eşti de fapt, în adevărul fiinţei 

tale…cu succesele şi eşecurile tale, cu îndoielile tale cu aspiraţiile şi idealurile tale dar mai ales 

cu interes real pentru copil şi cu înţelegerea că nu suntem acolo întâmplător. 

http://www.mamica.ro/totul-despre-pedepsirea-copiilor/
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Copiii cât sunt ei de mici nu pot fi înşelaţi,  ei ne simt şi reacţionează la ceea ce îi oferim 

sufleteşte…Ei simt câtă iubire, respect, demnitate, umor, veneraţie, încredere, responsabilitate 

este în cel, care stă în faţa lor ca educator, iar răspunsul lor este pe măsură. 

La iubire vor răspunde cu căldură şi încredere, la lipsa de iubire vor răspunde cu 

închidere în sine, la indiferenţă şi lipsă de atenţie, cu încercări (uneori extreme) de a atrage 

atenţia, la lipsa veneraţiei cu indisciplină şi toate formele de agresivitate specifice vârstei, la 

lipsa respectului cu dispreţ. Educăm prin ceea ce suntem. 

Dorim să-l învăţăm iubirea? Îl vom iubi. Dorim să-l învăţăm responsabilitatea? Vom 

învăţa să fim responsabili.  

Dorim să-l învăţam respectul? Îi vom respecta. Respectăm candoarea, inocenţa, puritatea lor. 

  Educatorul nu poate fi oricine, ci un om care ştie că are o vocaţie şi o misiune. El trebuie 

să se identifice cu idealul cultural-educativ şi să trăiască autentic în valorile acestuia... 

(Antonesei, 1999). El trebuie să devină un model cultural fiind mereu capabil să interpreteze 

corect valurile de informaţii şi să le transmită prelucrate pe înţelesul copiilor , prin diverse 

modalităţi de acţiune adecvate care să determine conduite creative din partea copiilor  valabile 

pentru societatea actuală şi viitoare. 

Cred că meseria de educatoare nu poate fi împărtăşită de oricine. Pentru cei mici 

educatoarea este prietena lor, partenerul lor de joacă, sora lor, cea de-a doua mamă pentru că 

atunci când se desprind de  mâna mamei cu teamă şi emoţii cea care le este alături este 

educatoarea. 

Astfel pentru majoritatea copiilor doamna educatoare devine „mama” iar cea de-a doua 

casă a lor „grădiniţa”. Este normal să se simtă singur, speriat, să îi fie teamă de ceea ce îl 

aşteaptă de aceea prima noastră sarcină şi foarte importantă este aceea de a-l face să se simtă 

în siguranţă alături de noi. 

Paşii sunt mărunţi. Treptat, lacrimile se transformă în zâmbete timide iar la sfârșitul 

unei zile în  care n-au mai fost lacrimi, ci doar zâmbete, copilul a mai făcut un „pas” iar 

educatoarea pleacă acasă mulţumită şi împlinită. 

„Arta de a fi educator este minunea de a ne oglindi zilnic în ochii copiilor. Ochişorii 

unui copil îţi pot „spune” multe: uneori eşti zâna bună, alteori eşti şi vrăjitoarea cea rea dar eşti 

mereu „mama“ care alină durerea şi şterge râurile de lacrimi şi... „prietena” de care cei mici au 

atâta nevoie!  

Şi-atunci se întâmplă o minune! .. minunea de a fi educator!” 

Dragostea pentru copii, capacitatea de empatie, delicateţea sufletească, măiestria şi 

tactul pedagogic, puterea de stăpânire de sine, pasiunea pentru profesiunea aleasă  sunt câteva 

calităţi ale educatorului care-i asigură eficienţa muncii la catedră. Nu cred că există nişte tipare 

anume a unui „ bun „educator , dar cred că poate distinge totuşi un educator în adevăratul sens 

al cuvântului , să fie oare nevoie de talent, de măiestrie didactică , de experienţa în activitate? 

  Dacă întrebăm copiii cum doresc să fie educatoarea lor vor spune, desigur, „frumoasă 

şi bună”. Chiar dacă educatoarea nu seamănă cu zâna cea bună printr-un zâmbet, o privire 
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încărcată cu dragoste faţă de copii, prin calităţi remarcabile, cu un ton vibrant îi poate fermeca 

şi copiii să o vadă ca fiind cea mai frumoasă şi cea mai bună educatoare din lume. 

"Adevăratul cadru didactic este caracterizat prin aceea că mintea sa  se mişcă în 

armonie cu minţile elevilor săi, trăind împreună dificultăţile şi victoriile individuale 

deopotrivă"   (John Dewey)  

SITUAŢIE CONFLICTUALĂ ŞI MEDIEREA EI  LA CLASĂ 

Bogdan crede că Alin i-a furat ieri şapte lei, deoarece anul trecut a fost prins furându-

i-o jucărie din buzunar. Alin nu recunoaşte nimic şi Bogdan îl ia la bătaie. Colegii intervin şi 

reuşesc să îi despartă , iar în momentul în care am intrat în clasă îmi semnalează incidentul. 

Amândoi plângeau, îmbujoraţi la faţă şi erau vizibil foarte nervoşi.  

Am observat că este vorba de un conflict în care cei doi nu au reuşit să gestioneze 

situaţia singuri şi nici nu au rezolvat problema cu care s-au confruntat. Era momentul să 

intervin şi să mediez acest conflict.   

Având în vedere faptul că eu nu fusesem prezentă la întreg conflictul lor şi mai mult 

considerând ca fiind importantă soluţionarea conflictelor nu “de sus”, printr-un ordin sau chiar 

reprimate, ci detectate şi încadrate într-un proces de soluţionare, am hotărât să implic clasa în 

medierea acestui conflict, astfel încât colegii să le poată oferi posibilitatea de a se împăca şi de 

a o lua “de la zero”.  

Pentru început fiecare din cei implicaţi direct în conflict au fost încurajaţi să-şi exprime 

versiunea proprie, însă respectând câteva reguli: să se asculte reciproc, să nu se întrerupă, să 

nu ridice tonul unul la altul, să fie sinceri în ceea ce spun.  

Astfel, Bogdan susţine că este ferm convins de faptul că Alin i-a furat banii, bazându-

se pe faptul că a mai avut astfel de experienţe cu Alin. Alin se apără susţinând că “de data asta 

chiar nu i-a luat el”. Recunoaşte fapte mai vechi, dar acum nu a făcut aşa ceva, fapt ce îl poate 

confirma colegul lui de bancă care a fost mereu în preajma lui.   

 Plecând de la relatările lor ceilalţi colegi sunt încurajaţi să-şi exprime părerea în 

legătură cu faptele expuse de cei doi aflaţi în conflict, fără a-i judeca sau acuza, şi să încerce 

să identifice posibilităţile de soluţionare a conflictului şi să aleagă, de comun acord, cea mai 

potrivită soluţie de rezolvare a conflictului. 

 Părerile pe care cei mai mulţi dintre colegi le-au exprimat au fost următoarele:  

• Copiii dezaprobă comportamentul violent al celor doi; 

• Chiar dacă Alin i-ar fi luat banii, Bogdan nu ar fi trebuit să-şi facă singur dreptate; 

• Mai mulţi colegi au confirmat faptul că Alin nu a rămas niciodată singur şi nu ar fi 

putut să-i ia banii lui Bogdan; 

•  Chiar dacă Alin a furat în trecut nu poate fi acuzat de fiecare dată când are loc un astfel 

de eveniment; 

•  O mare parte dinte colegi au încredere în Alin că s-a schimbat; 
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• Sfatul copiilor  pentru Bogdan este de a verifica mai atent lipsa banilor, şi în general de 

a se asigura înainte de a acuza pe cineva pentru o anumită faptă; 

• Sugestia colegilor a fost că până la elucidarea problemei să-şi dea mâna prieteneşte şi 

să-şi accepte reciproc versiunile. 

Căzând de acord cu soluţia dată de colegi cei doi băieţi îşi dau prieteneşte mâinile, 

pentru moment, urmând ca Bogdan să ia în calcul şi alte posibilităţi care să explice dispariţia 

banilor. Ideea că ar fi putut să-i cadă din neatenţie, băiatul o refuza vehement, deoarece nu mai 

umblase deloc la buzunarul cu bani. Astfel, a hotărât  să o întrebe pe mama sa, iar a doua zi 

Bogdan a dezlegat misterul: mama îi luase din ghiozdan în drum spre şcoală pentru a cumpăra 

bilete la loto, fără să-i mai spună. Bogdan îşi cere scuze de la Alin, pentru că l-a acuzat pe 

nedrept.   
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Modalități de desfășurare a orelor de limba și literatura română la clasele 

primare 

prof. Cătălina Doroşincă,  

Şcoala Gimnazială „Ştefan Bârsănescu”, Iaşi  

 

 Este bine cunoscut faptul că generațiile actuale sunt tot mai puțin atrase de citit, 

fenomen accentuat și de multitudinea materialelor care se găsesc pe internet, cum ar fi 

rezumate, filme, texte repovestite, care sunt preferate de micii cititori, în detrimentul operelor 

literare valoroase, scrise de autori renumiți. 

Atitudinea pozitivă faţă de lectură se formează şi se consolidează în procesul de 

învăţământ. Citirea unui text literar, descifrarea şi aprofundarea sa prin lectură şi comentariu, 

înţelegerea limbajului, semnificaţiile sale sunt căile ce conduc la crearea şi consolidarea 

atitudinii pentru lectură şi, în mod treptat, la tansformarea sa în convingeri, într-un 

comportament complex. 

Formarea cititorului de lectură se realizează cu paşi mărunţi, pe parcursul mai multor 

ani. 

Este necesar ca în activitatea şcolară să se pună accent pe perfecţionarea exprimării şi 

receptării mesajului, prin încurajarea şi dezvoltarea dorinţei de lectură a copiilor; cu alte 

cuvinte, iniţierea în arta lecturii, formarea cititorului de literatură, implicit, educarea estetică a 

copilului. Componentele sale de bază sunt: receptivitatea estetică, ce constă în trăirea 

elementară a conţinutului operei literare, în receptarea senzorială şi emoţională a acesteia; 
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dezvoltarea imaginaţiei reproductive şi a celei creatoare; dezvoltarea gândirii şi a exprimării 

artistice; formarea gustului artistic şi a capacităţii critice. 

În acest context, ora de lectură capătă un statut aparte, diferenţiindu-se prin organizare 

de orele de limba română. Ea trebuie să ofere cadrul multifuncţional (informativ, expresiv, 

formativ) capabil să-i stimuleze elevului receptivitatea, să-i modeleze caracterul, să-i formeze 

profilul spiritual. În această oră, îndeseobi, actul lecturii nu trebuie să egaleze textul, nu trebuie 

să ducă la simpla lui „traducere” într-un rezumat care reţine un anumit conţinut de idei. Lectura 

trebuie privită cu ochiul minţii, însemnând de fapt raţionalizarea expresiilor şi punerea lor sub 

semnul verificator al informaţiilor extrase din diverse domenii ale cunoaşterii (de aici şi 

caracterul inter- şi intradisciplinar al obiectului). Scopul în sine al actului lecturii trebuie să fie 

descoperirea sensurilor creaţiei, descifrarea ideologică şi estetică a unui text. 

Elevii trebuie obişnuiţi să citească, să se îndepărteze de televizor sau calculator. Oricât 

de bine ar fi prezentată o operă literară pe micul ecran, oricât de inspirat ar fi ea transpusă, 

această trudă nu reuşeşte să suplinească lectura în sine. Numai lectura poate oferi posibilitatea 

de a insista, de a reveni asupra secvenţelor dificile sau mai plăcute, pentru a le aprofunda sau 

a le gusta. 

Elevii trebuie obişnuiţi să citească zilnic pentru ca lectura lor să fie eficientă. 

„Lectura viciu” (lectura drog) este forma cea mai periculoasă a lenei, prin care sunt 

înşelaţi şi părinţii care sunt surprinşi când constată că odraslele lor, deşi citesc toată ziua, obţin 

rezultate slabe la şcoală. 

„Lectura somnifer”,care se practică înainte de culcare, este lectura de divertisment care 

nu are eficienţă în procesul instructiv-educativ. 

De aici reţinem că trebuie să recomandăm elevilor să nu citească lecturile  seara şi nici 

să parcurgă carte după carte, neglijând alte sarcini şcolare. 

Constantin Parfene afirma că: „Lectura urmăreşte înţelegerea textului şi nu parcurgerea 

a cât mai multor pagini, într-o unitate de timp.” 

„Ca să înveţi să citeşti trebuie, în primul rând, să citeşti foarte încet şi tot aşa mereu 

până la ultima carte...” (Arta de a citi – E. Faguet) 

În ciclul primar se folosesc diverse forme de îndrumare a lecturii: povestirea, citirea 

explicativă, concursuri, şezători, întâlniri cu scriitori, lecţii de popularizare a cărţii, jocuri 

literare etc. 

            Povestirea se foloseşte în special pentru elevii claselor mici. Povestirea unei lecturi 

făcută de învăţător în aşa fel încât să-i captiveze pe elevi, îi va determina pe aceştia să recitească 

textul şi să povestească şi ei la fel de frumos. Pentru povestire, învăţătorul trebuie să aleagă 

acele lecturi în care personajele sunt înfăţişate viu, iar succesiunea acţiunilor este clară (de 

exemplu: „Capra cu trei iezi”, „Punguţa cu doi bani”, „Copiii din crâng”).  

Este foarte important ca, încă din clasa pregătitoare, elevii să fie solicitaţi să 

povestească fragmente din lecturi îndrăgite. În felul acesta, cei care ascultă sunt foarte atenţi, 

fie pentru că povestirea colegului îi atrage, fie că este o lectură pe care n-au auzit-o/ citit-o. 
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Stimulaţi de acest lucru, încet-încet, cât mai mulţi elevi vor citi lecturile recomandate şi se vor 

angaja şi ei la povestit, vor corecta unele inexactităţi sau greşeli făcute de povestitor. 

            Citirea expresivă a învăţătorului, a unor povestiri scurte sau a unor fragmente din lecturi 

cu un conţinut mai bogat, îi determină pe elevi să citească şi ei alte povestiri sau să continue în 

mod independent lectura întreruptă într-un moment interesant al acţiunii.  

Calitatea expresivităţii citirii constituie o condiţie esenţială în folosirea acestui 

procedeu. Alegerea cu grijă a tonului, folosirea corectă a pauzelor logice, psihologice şi 

gramaticale, sublinierea accentelor logice trebuie şi constituie preocupări de seamă ale 

învăţătorului. De asemenea, trebuie acordată o atenţie deosebită alegerii lecturilor care se citesc 

cu voce tare.  

Pentru şcolari, citirea expresivă a învăţătorului, făcută „într-o tăcere adâncă, ca într-o 

biserică” (cum spune Mihail Sadoveanu despre domnul Trandafir), constituie un puternic 

imbold în perfecţionarea citirii lor. Citirea învăţătorului poate fi înlocuită cu vocea înregistrată 

a unui actor. 

           În practica şcolară se desfăşoară şi activitatea de întocmire a unor notaţii asupra lecturii 

citite, care poate începe chiar spre sfârşitul clasei a II-a şi în clasa a III-a şi constă în indicarea 

titlului lecturii, numele autorului, câteva enunţuri din conţinut. În clasa a IV-a, pe lângă acestea, 

se mai poate povesti partea cea mai interesantă, fragmentul care le-a plăcut mai mult, pot scrie 

momentele acţiunii, pot extrage cuvinte şi expresii arttistice, îşi pot spune părerea despre 

faptele personajelor. 

            Orele de popularizare a cărţii permit elevilor să cunoască mai multe opere ale unor 

scriitori (Eminescu, Creangă, Sadoveanu şi alţii). Prin astfel de lecţii, un scriitor devine 

cunoscut elevilor din întreaga clasă, nu numai celor care îl consideră ca autor preferat. 

            Expoziţiile de cărţi se pot face pe baza unei tematici (de exemplu: „Povestiri despre 

animale sau plante”, „Legende şi povestiri istorice”, „Gânduri închinate mamei”, etc.) sau se 

expun unele cărţi nou-apărute. Cărţile expuse trebuie însoţite de scurte prezentări sau se extrag 

unele fragmente mai interesante. Ca să-i atragă pe elevi, se afişează şi unele poze sau ilustraţii 

din aceste cărţi. 

            Şezătorile literare măresc, prin conţinutul lor, interesul elevilor pentru lectură şi 

contribuie la educarea gustului pentru citit. Ele se organizează pe clase sau între grupe din clase 

diferite. În program se poate înscrie lecturarea unor fragmente din operele diverşilor scriitori, 

se pot realiza mici scenarii, recitări, povestiri, etc. 

             Întâlnirile cu scriitori contemporani este o altă formă prin care îi determinăm pe elevi 

să se apropie cu mai mult curaj de cărţi. Autorii discută cu elevii, le citesc, le povestesc, le 

recită, îşi prezintă cărţi. Din dorinţa de a se remarca, unii elevi se pregătesc pentru aceste 

întâlniri, ceea ce constituie un model pentru ceilalţi elevi pentru viitoarele întâlniri. 

              Jocurile literare sunt foarte îndrăgite de elevi şi se folosesc în diverse variante: se 

citeşte un fragment dintr-o operă, elevii recunosc titlul şi autorul; se prezintă ilustraţii şi se cere 

elevilor să răspundă din ce lectură fac parte, ce conţinut le corespunde; să numească cât mai 

multe lecturi pe care le-au citit, scrise de un anumit scriitor; schimbarea finalului unui text sau 

găsirea unui alt sfârşit, raportat la logica textului, la structura lui de idei; răspunsuri la întrebări 
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ce pot fi adresate fie de învăţător, fie de elevi; recunoaşterea unor personaje după ilustraţii sau 

după enumerarea unor fapte şi însuşiri. 

Pe lângă modalităţile tradiţionale şi des folosite, învăţătorul are la îndemănă şi alte 

posibilităţi de atragere a elevilor spre lectură. Pornind de la cuvânt, de la marea lui forţă de 

sugestie se pot inventa în orele de lectură nenumărate exerciţii-joc atractive şi amuzante, care 

să dezvolte nu numai vocabularul copiilor, ci şi imaginaţia lor creatoare. 

Sugerez câteva astfel de posibile jocuri create după modelele propuse de Gianni Rodari: 

Prefixul arbitrar: cuvintele pot deveni productive, în sens fantastic şi prin deformare. 

Astfel, derivând cu prefixul mini toate cuvintele care ne vin în minte, putem crea o ţară a 

piticilor, populată de mini-băieţi şi mini-fete care mini-mănâncă mini-pepeni, aruncând mini-

seminţele la mini-gâşte.  

Acelaşi exerciţiu-joc poate folosi şi alte prefixe: maxi-, a-, super- cu efecte atât de 

şocante în mintea ascultătorilor.  

Poveştile pe dos: un joc deosebit de atractiv se poate naşte prin răsturnarea premeditată 

a temelor din basmele citite. Cu totul altele vor fi întâmplările dacă zmeul e bun şi Făt-Frumos 

e rău, dacă Ileana Cosânzeana e cocoşată şi are gheare lungi şi şerpi în plete. Acest joc poate 

constitui startul spre o povestire liberă, care să dezvolte autonomia în alte direcţii. 

Poveştile copiate: au ca punct de plecare tema şi personajele unui basm cunoscut, care, 

prelucrate, pot duce la apariţia unei istorisiri noi, ori care reprezintă un transfer total pe un teren 

străin. 

Iată, de exemplu, unde se poate ajunge pornind de la basmul „Scufiţa Roşie”: 

● Scufiţa Roşie fu trimisă de mama sa la bunicuţa bolnavă pentru a-i duce de-ale gurii. 

Pe drum se întâlni cu lupul care, aflând toate acestea, merse acasă la bătrână, o mâncă, 

înghiţind-o apoi şi pe Scufiţa Roşie. 

Noroc cu vânătorul care, trecând pe acolo, omorî pe lup, salvându-le pe cele două. 

● Anca fu trimisă de mama sa  la bunicuţa cu de-ale gurii. Pe drum fu acostată de un 

necunoscut care, aflând despre intenţiile fetiţei, o urmări şi pătrunse în locuinţa bunicii, 

imobilizându-le pe amândouă. Apoi începu să scotocească prin casă după lucruri de preţ. 

Un poliţist care trecea prin apropiere, auzind zgomote suspecte, forţă uşa locuinţei, 

intră în casă, arestă pe infractor şi le eliberă pe bunicuţă şi nepoţica ei. 

Ipoteza fantastică: este un joc-întrebare ce poate provoca gândirea, imaginaţia, 

fantezia creatoare a copiilor. Pentru a formula întrebarea, se aleg la întâmplare un subiect şi un 

predicat. Unirea lor va furniza ipoteza de lucru, dovedindu-se a fi extrem de productivă în 

mintea celor mici. 

Două întrebări de acest fel ar fi: 

- Ce s-ar întâmpla dacă liftul vostru s-ar îndrepta  vertiginos spre adâncul pământului? 

- Ce s-ar întâmpla dacă un cangur ar suna la uşa voastră cerându-vă un biberon cu lapte 

pentru puiul său? 



 
 

 

 

25 

 
 

 

Nr. 22 - ianuarie 2018 

Colajul: avem nevoie de lista lecturilor suplimentare recomandate pentru clasele I-IV. 

Din această listă se pot decupa frânturi de titlu sau chiar titluri întregi, care se amestecă şi se 

lipesc. Iată ce se poate obţine: 

Făt-Frumos când era mic 

intră-n sat 

din cartea naturii 

şi îşi alege o meserie 

din marile legende ale lumii. 

Se analizează situaţia obţinută spre a scoate din ea o povestire. 

Aceste propuneri se alătură celorlalte, care tind să îmbogăţească ambianţa în care 

copilul creşte. Ele „servesc matematicii, poeziei, muzicii, utopiei, angajării politice; în sfârşit 

omului întreg şi nu numai născocitorului. Servesc omului complet.” (G. Rodari) 

Orele de limba și literatura română trebuie să aibă un maximum de activism, să fie 

atractive, captivante, interesante. Numai în felul acesta bucuria şi emoţiile deteminate de 

trăirile elevilor vor fi motivaţii pentru noi lecturi, pentru căutări în „adâncimile” textelor şi, de 

ce nu, imbolduri pentru primele încercări de a nu fi doar receptor de cultură, ci şi creator de 

fapte culturale. 

Bibliografie: 

1. Constantin Parfene – „Literatura în şcoală”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1997 

2. Gianni Rodari – „Gramatica fanteziei”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980 

3. Învăţământul primar, vol.I, 1991 (supliment al Revistei de pedagogie) 

 

Predarea motivată și pasionată  

Prof. Mioara Irimia și prof. Raluca Gabor, 

Școala Gimnazială ”Dimitrie Sturdza” Tecuci  

 

Impactul puternic din școlile noastre se referă la modul în care profesorii gândesc. 

Aceștia trebuie să tindă și să poată fi 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. 

Feedbackul sau evaluarea formativă sunt printre cele mai eficiente intervenții. 

Profesorul trebuie să caute permanent răspunsul la trei întrebări: ,,Către ce mă îndrept?”, ,,Cum 

voi ajunge acolo?” și ,,Unde să mergem mai departe?”.Să știi ce este adecvat nu înseamnă 

întotdeauna să decizi asupra unei metode de predare, asupra resurselor, secvențelor lecțiilor și 

așa mai departe, după care să aplici aceste lucruri cât de bine poți. Este adecvat să modifici 
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,,din mers” procesul de instruire raportându-te la diverșii elevi aflați în etape diferite de 

asimilare și înțelegere, plecând de la feedbackul primit. Interacțiunile între ceea ce facem ca 

educatori și ce fac elevii ca persoane aflate în procesul de instruire reprezintă elementul-cheie: 

accentul cade aici pe interacțiune și pe a fi în ton cu natura și impactul acestei interacțiuni.  

Aceasta înseamnă să evaluăm ce facem noi și ce fac elevii și să vedem învățarea prin ochii 

elevilor; înseamnă să evaluăm efectul acțiunilor noastre asupra activităților elevilor  și efectul 

muncii elevilor asupra a ceea ce trebuie să facem apoi. Toate acestea reprezintă esența predării 

de excelență. 

Profesorii trebuie să se vadă ca agenți ai schimbării – nu doar ca facilitatori , 

dezvoltatori sau constructiviști. Rolul lor este de a conduce elevii de la ce sunt acum la ceea ce 

își doresc ei ca aceștia să fie, să știe și să înțeleagă. Rolul unui profesor este de a încuraja , și 

nu de a bloca elevul. Învățarea se referă la provocare și nu la cum să împarți materia în bucăți 

mai ușoare. Profesorii își dau prea bine seama de importanța înțelegerii obiectivelor 

educaționale și a criteriilor de reușită, atât în ceea ce-i privește, cât și referitor la elevi.  

Profesorii trebuie să fie experți în învățarea adaptativă, să cunoască multiple căi de a 

preda și învăța, să fie capabili să antreneze și să impună diverse moduri de a învăța și să fie cei 

mai buni detectori de greșeli. Ei au nevoie de feedback cu privire la efectul lor asupra fiecărui 

elev. Trebuie să se treacă de la conceperea evaluării ca ,,evaluare a cuiva” și ,,evaluare în 

vederea a ceva” la o concepție în care evaluarea este înțeleasă ca feedback pentru profesori.  

Este o nevoie acerbă ca profesorii să ia seama la învățarea elevilor, adică să  asculte cu 

atenție. Această luare în seamă poate veni din ascultarea întrebărilor elevilor, a dificultăților 

lor, a reușitelor, interacțiunilor acestora cu colegii, a rezultatelor și punctelor acestora de vedere 

cu privire la învățare. Esența este deci echilibrul dintre a vorbi și a asculta.  

Viața de zi cu zi la clasă este o provocare pe care profesorii trebuie să și-o asume și să 

o transforme în provocarea pe care și-o doresc. Arta predării constă în a fi conștient că ceea ce 

este o provocare pentru un anumit elev s-ar putea să nu fie o provocare pentru altul; prin 

urmare, contează enorm atenția constantă pentru diferențele individuale și căutarea punctului 

comun astfel ca elevii să poată colabora între ei, alături de profesor.  

Profesorul trebuie să le permită elevilor să se simtă în regulă cu privire la greșelile pe 

care le fac și la necunoaștere, să aibă parte de un mediu în care greșelile sunt receptate ca 

oportunități. Învățarea se bazează pe greșeli: un rol fundamental al profesorului este să 

identifice concepțiile greșite, neînțelegerile și lacunele de cunoaștere. Influența colegilor este 

imensă, iar crearea climatului potrivit  se referă mai ales la asigurarea unui mediu confortabil 

care încurajează eroarea  și stimulează învățarea.  

Deși părinții doresc să găsească modalități de a-și coeduca propriii copii, nu toți știu cum 

să o facă, deoarece nu sunt familiarizați cu limbajul învățării și al școlii. Se impune deci, pentru 

a obține rezultate pozitive  transmiterea către părinți a limbajului școlarizării. Părinții care au 

dobândit o coînțelegere a importanței exersării deliberate, a concentrării, a diferenței dintre 

cunoașterea de suprafață și cea de profunzime  și a tipului de obiective educaționale și de 

criterii de reușită, acești adulți sunt mai capabili să aibă un dialog cu copiii lor. Implicarea 

părinților în tema de acasă , în prețuirea și promovarea școlilor bazate pe dovezile impactului 

asupra progresului școlar și în oferirea de sprijin și de oportunități pentru a stimula învățarea 
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acasă, toate acestea pot contribui la progresul elevilor înspre a deveni niște evaluatori critici și 

niște cetățeni educați. 

Pentru a putea vorbi de 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.  

Concluzionăm cu ideea că profesorii sunt factorii decisivi ai procesului educațional. Se 

cere o schimbare a modului în care aceștia se gândesc la rolul lor, pentru ca mai apoi să poată 

genera niveluri ridicate de colaborare, încredere și angajament pentru a-și evalua efectele 

asupra elevilor. Liderii școlari și sistemul educațional trebuie să preia conducerea  în acest 

proces de evaluare și să creeze un mediu sigur și plin de satisfacții , în care procesul de evaluare 

să poată avea loc. Trebuie să înlocuim ,,prezenteismul” , conservatorismul  și individualismul 

cu accentul pe efectele școlare de lungă durată pe care le au acei profesori  care se bazează pe 

,,dovezi empirice” și care-și asumă responsabilitatea colectivă pentru realizările școlilor 

noastre.  

Bibliografie: 

John Hattie, Învățarea invizibilă – Ghid pentru profesori, București, Editura Trei, 

2014 

Tradiţia - izvor de cultură şi educaţie naţională 

Prof. Cotoi Alexandra  

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Reghin 

 

Educaţia are un specific naţional. Ea izvorăşte din experienţa fiecărui popor, se 

înfăptuieşte în limitele graniţelor statale şi naţionale, pe fondul unei vieţi sociale şi al unei 

tradiţii ce s-a născut şi perpetuat de-a lungul dezvoltării popoarelor şi naţiunilor. Educaţia este 

expresia cerinţelor sociale ale societăţii. Educaţia, ca introducere a copilului în cultură, 

înseamnă introducerea lui în cultura naţională.  

Odată cu eforturile omului de a stăpâni şi depăşi existenţa sa nemijlocită, de a introduce 

ordine raţională în existenţa sa exterioară şi interioară, începe cultura prin creaţie şi asimilare 

de valori.  

Prin cultură, omul dobândeşte adevărata dimensiune umană, un anumit statut existenţial 

şi funcţional, desprinzându-se de lumea animală şi ridicându-se deasupra ei. Cultura 

depozitează valorile cognitive ale activităţii umane prin creaţiile materiale şi spirituale în care 

se concretizează. În evoluţia ontogenetică, formarea şi dezvoltarea personalităţii presupune 

însuşirea unui bogat volum de cunoştinţe din cultura trecutului şi cea actuală.  

Atât filogenetic cât şi ontogenetic, cultura este rezultatul creaţiei, depinzând de 

trăsăturile spirituale ale colectivităţii şi ale creatorului. Individul este creator şi receptor de 
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cultură. Individul învaţă să se creeze şi să recepteze cultura de la societatea în care trăieşte, 

prin instrucţie şi prin educaţie.  

Cultura se instituie la nivel individual, în planul subiectivităţii persoanei, numai prin 

instruire şi prin educaţie. Tipurile şi mijloacele de acţiuni prin care se realizează sunt 

dependente de nivelul civilizaţiei şi al societăţii. Învăţarea are loc într-o fază iniţială şi foarte 

importantă în familie, mai apoi, în măsură esenţială, prin sistemul de învăţământ. Alte instituţii 

cultural-artistice, religioase, obşteşti, îşi aduc şi ele contribuţia la pătrunderea valorilor 

culturale în domeniile vieţii social-umane, la ridicarea nivelului de cultură şi civilizaţie al 

membrilor societăţii.  

Apropierea copilului de cultură, integrarea culturii în viaţa actuală şi viitoare a 

copilului, încep din cea mai fragedă vârstă şi se continua toată viaţa. Omul cât trăieşte învaţă. 

În familie, în instituţia preşcolară şi şcolară, în viaţa socială, copilul îşi însuşeşte valorile 

culturale, le transformă în bunuri proprii, învaţă să-şi rânduiască viaţa conform lor. Perioada 

copilăriei este cea mai propice introducerii copilului în cultură, a asimilării de către copil a 

valorilor culturale. Mijloacele şi modalităţile prin care se realizează acest proces sunt 

dependente de valorile promovate de societate şi de particularităţile psihice ale celor care 

urmează să şi le însuşească. Considerând tradiţia drept ceea ce se transmite de la o generaţie la 

alta, fie în mod viu, prin cuvânt, fie prin modul de a acţiona şi coroborând această idee cu 

conţinutul folclorului românesc, vom constata cu destulă uşurinţă locul şi rolul pe care poporul 

nostru le-a acordat o şansă creşterii copiilor. Alături de înţelepciunea cuprinsă în folclor, vom 

găsi şi sfaturi, directe sau implicite, privind modul în care această înţelepciune trebuie 

transmisă copiilor pentru a fi de folos. Putem vorbi aşadar de o adevărată pedagogie populară.  

Educaţia tradiţională, transmiterea valorilor culturii româneşti din generaţie în 

generaţie, a contribuit în mod hotărâtor la perpetuarea spiritualităţii româneşti de-a lungul 

veacurilor. Familia şi şcoala, cultele religioase şi statutul, comunităţile săteşti în special, au 

fost şi sunt factori de vehiculare a valorilor tradiţionale. Spontan şi difuz sau sistematic şi 

organizat, în acelaşi sens sau în sensuri diferite, cu aportul egal sau diferit, au contribuit fiecare 

în felul său şi cu mijloacele sale, la educarea copiilor şi la conturarea unei concepţii despre 

creşterea acestora. Ca fapt de educaţie tradiţională, familia s-a situat mereu pe primul loc. 

Pedagogia cultă şi educaţia sistematică prelungesc, continuă şi întregesc educaţia începută în 

familie.  

Tradiţia este un organism viu. Dincolo de elementele ei perene, în tradiţie intră şi din 

tradiţie ies mereu elemente care nu mai corespund datorită mutaţiilor psihosociale şi 

economice petrecute în societate sau sunt impuse de progresul ştiinţific şi de multiplicarea 

contactelor cu alte culturi. Aici intervine etnopedagogia care, pe de o parte, studiază şi 

elucidează posibilităţile pedagogice, tradiţiile şi obiceiurile vechi în condiţiile contemporane, 

iar pe de altă parte, eficienţa şi raţiunea pedagogică a obiceiurilor şi tradiţiilor noi. Ea stabileşte 

în ce măsură contribuie şi unele şi altele la educaţia tinerei generaţii. 

Pentru a fi om universal, omul are o identitate naţională, iar educaţia naţională nu 

trebuie să piardă teren în faţa educaţiei universale. Necesitatea formării competenţei axiologice 

a copilului sau a tânărului este determinată de particularităţile de vârstă ale subiecţilor şi de 

factorii sociali. Copiii nu au din capul locului capacitatea de a discerne pe criterii valorice 

produsele culturii. La început este bun, drept, cuvenit ceea ce îi face copilului plăcere. De la 
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acest egocentrism, la aprecierea valorică, drumul este sinuos. Pe de altă parte, copilul învaţă 

imitând modelele pe care le are la îndemână sau care îi sunt impuse şi care nu sunt, în toate 

cazurile, socialmente dezirabile. Tinerii din ziua de azi, din spirit de nonconformism faţă de 

lumea adulţilor, au tendinţa de a prelua noul numai pentru că e nou. Pe lângă toate aceste 

aspecte, în ţara noastră se mai adaugă un aspect, anume trecerea de la totalitarism la 

democraţie, de la închidere şi închistare dogmatică la deschiderea spre cultura altor popoare, 

fapt ce permite contactul şi pătrunderea în ţară a tot felul de produse culturale, inclusiv a unora 

incompatibile culturii noastre tradiţionale, unele lipsite de valoare.  

O dominantă a educaţiei în societatea contemporană în general este educaţia prin şi 

pentru valori, educaţia în, pentru şi prin cultură, adică educaţia axiologică. Educaţia axiologică, 

educaţie pentru valori şi pentru valorizare, pe de o parte şi pentru transformarea acestora în 

acte de civilizaţie, pe de altă parte, la vârstele mici se poate realiza eficient prin apropierea 

copilului de arta populară. Educaţia axiologică are un principiu de gândire şi de acţiune. Ea 

este orientată spre valorile fundamentale: adevăr (educaţie intelectuală), bine (educaţie 

morală), frumos (educaţie estetică). 

Cultura este mediul în care se realizează omul şi în care are loc împlinirea lui supremă. 

Prin cultură omul interpretează lumea şi se interpretează pe sine, se obiectivizează în valorile 

pe care le creează şi devine el însuşi o valoare. Obiectivată în cunoştinţe, bunuri, credinţe, 

obiceiuri, arte, drepturi, aptitudini şi atitudini, cultura este creată şi valorizată de om.  

În concluzie, pedagogia populară reflectă experienţa de veacuri a poporului în domeniul 

educaţiei şi instrucţiei tinerei generaţii şi este întruchipată în creaţia populară orală. Educaţia 

copilului se înfăptuieşte în primul rând sub influenţa pedagogiei populare şi a experienţei de 

viaţă acumulată în familie. În pedagogia populară se întruchipează caracterul poporului român, 

concepţia lui despre bine, frumos, muncă, aspiraţiile umaniste.  

PROIECT DE ACTIVITATE 

 

TEMA ANUALĂ:,,Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

TEMA INTEGRATOARE: ,,Oaspeţi mari şi oaspeţi mici în ogradă la bunici”  

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual 

TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată  

DOMENII EXPERIENŢIALE VIZATE: Domeniul Om și Societate, Domeniul Psiho 

Motric 

Tipologia activităţilor educaţionale circumscrise proiectului: activitate didactică integrată 

cu durata de o zi 

Termeni şi sintagme cheie de învăţat: modelarea lutului 

Produse curriculare finale ale proiectului: 

- Expoziţie cu lucrările copiilor realizate la DOS. 
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Scopul educaţional al proiectului :  

- Sistematizare de cunoştinţe referitoare la tehnica olăritului prin exersarea unor   

deprinderi practice, valorificând materiale din natură.  

Obiective operaţionale: 

 Să modeleze lutul prin mişcări circulare ale palmelor şi  aplatizarea sa, pentru obţinerea 

turtiţei; 

 Să numească cel puţin 3 obiecte obţinute din lut; 

 Să interpreteze corect linia melodică a cântecelor, executând mişcările sugerate de 

textul jocului; 

 Să execute  corect deprinderile motrice de bază: mers şi săritură, respectând indicaţiile 

educatoarei; 

 Să decoreze cu  lucrările proprii casa bunicilor, manifestând spirit de echipă în 

derularea activităţilor liber alese.  

Prerechizite: 

 cunoştinţe generale despre animalele sălbatice (mediu de viață, hrană, cântece, poezii); 

 capacitate de exprimare orală; 

 învăţarea prin cooperare, împărtăşirea cu ceilalţi; 

 deprinderi practice şi gospodăreşti; 

 deprinderi de aplicare a metodelor interactive. 

Capacităţi de gândire implicate: 

 capacităţi de exprimare orală; 

 capacităţi de organizare în grup; 

 utilizarea unor cunoştinţe referitoare la animale; 

 capacitatea de a valorifica materiale din natură (lut, lemn), utilizându-le în mod estetic 

şi creativ. 

Domenii de dezvoltare personală vizate: 

 Dezvoltarea limbajului oral: dezvoltarea capacităţilor de receptare a mesajelor orale 

în contexte de comunicare variate şi exprimarea mesajelor orale în diverse situaţii de 

comunicare; 

 Dezvoltarea cognitivă: dezvoltarea gândirii logice; 

 Dezvoltarea psihomotorie: dezvoltarea deprinderilor motrice implicate în desfăşurarea 

“Partiturii mișcării”; 
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 Dezvoltarea socio-emoţională: dezvoltarea competenţelor comunicative în vederea 

stabilirii unor relaţii armonioase cu cei din jur, creşterea stimei de sine prin implicarea 

în rezolvarea sarcinilor individuale şi de grup. 

Strategia didactică:  

 Tipurile de experienţe de învăţare vizate: activă, creativă, interactivă. 

 Sistemul metodologic: conversaţia, explicaţia, exercițiul, Turul galeriei, Mâna oarbă, 

Benzi desenate; 

 Sistemul resurselor curriculare: planificarea anuală, calendarul naturii, materiale 

necesare centrelor Construcţii, Ştiinţă şi Artă, materiale necesare pentru metodele 

Benzi desenate, Turul Galeriei şi Mâna Oarbă. 

 Forme de organizare a activităţii copiilor: frontală, în grupuri, individuală. 

 Strategii, metode şi mijloace de evaluare:  

- continuă: prin observarea comportamentului, analiza răspunsurilor, stimularea 

participării la activităţi; 

- finală: orală, prin aprecieri asupra realizării obiectivelor, aprecieri verbale. 

      Locul de desfăşurare: sala de  grupă 

Resurse temporale necesare: activităţile se desfăşoară pe parcursul unei zile. 

Aptitudini şi capacităţi implicate: spiritul de observaţie, capacitatea de concentrare a atenţiei, 

exprimarea orală corectă, dexteritatea manuală, aptitudini de conducere şi organizare 

(organizarea activităţii colective, în cadrul grupului). 

Inventar de activităţi: 

ETAPA I  

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 

Întâlnirea de dimineaţă: ,, Lutul prinde viaţă, în mâinile celui care îl modelează” 

Rutine: servirea micului dejun, igiena personală, pregătirea decorului și a materialelor 

necesare în grupă. 

 Tranziţii:   

1. cântecul ,, Turtița” 

2. cântecul  “Ariciul” 

ETAPA a II-a 

ACTIVITATE INTEGRATĂ: DOS+DPM+ALA1 

TEMA INTEGRATOARE:  ,,Oaspeţi mari şi oaspeţi mici în ogradă la bunici” 

DOMENII EXPERIENŢIALE VIZATE: 
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 DOS (activitate practică): ,,Hrană pentru animale” – modelaj 

 DPM:  “Partitura mişcării” – mers, săritură 

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 1) 

Construcţii : ,,Gardul” – asamblare  

Știință : ,,Turtiţa” – tablou din figuri geometrice 

Bibliotecă: ,,Turtiţa” – metoda Benzi desenate 

 

ETAPA a III-a 

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE  (ALA 2) 

 Program distractiv  

,,Petrecerea din poieniţă” – jocuri muzicale 

Bibliografie: 

1. Breben, S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M., (2009), ,,Metode interactive de grup”- ghid 

metodic, Ed. Arves, Craiova; 

2. Bocoş M., Chiş V., (2012), ,,Abordarea integrată a conţinuturilor curriculare”, Ed. 

Casa cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca. 

3. Tătaru L., Glava A., Chiş O., (2014), ,,Piramida cunoaşterii- repere metodice în 

aplicarea curriculumului preşcolar”, Ed. Diamant, Piteşti. 

SCENARIUL ZILEI 

Întâlnirea de dimineaţă debutează cu salutul: 

,,- Bună dimineaţa, dragi copii! 

- Bună dimineaţa, doamna educatoare! 

  - Mă bucur că sunteţi aici, 

                                             A-nceput o nouă zi!”  

Împărtăşirea cu ceilalţi: 

                         ,,- Lângă curte ne-aşezăm / Şi toţi de vorbă să stăm: 

                           Fiecare să ne spună, / Dacă are o zi bună; 

                           Iar dacă e zi cu nori, / Noi, grupa Aricilor, 

                           Vom  spune câte ceva, / Norul îl vom alunga! ” 

Copiii vor alege din urmele de animale de pe podea, acele chipuri care exprimă starea 

lor, cum se simt ei în acel moment.  

Educatoarea: ,,Pentru cei care sunt morocănoşi, să cântăm „Cântecul prieteniei” 

,,Prieteni, prieteni 1, 2 , 3 

Toți de aici sunt prietenii mei 

Și tu mi-ești prieten, și tu mi-ești prieten 
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Și tu mi-ești prieten, și tu mi-ești prieten 

Prieteni, prieteni 1, 2 , 3 

Toți de aici sunt prietenii mei.’’ 

Noutatea zilei o reprezintă apariţia ceramistului Mihai în grupă.   

Educatoarea: ,,Oare cine este oaspetele nostru de azi?” 

Copiii fac cunoştinţă cu Mihai, care le prezintă câteva din lucrările pe care le-a realizat 

din lut (ulcioare, animale, figurine), pentru ca mai apoi, să le propun să facem împreună astfel 

de lucrări, doar că noi nu ştim încă să lucrăm atât de bine. În gardul curţii, găsim scrisoarea de 

la animale, pe care o voi citi, timp în care ceramistul Mihai se va aşeza la masă şi îşi va pregăti 

obiectele cu ajutorul cărora va lucra împreună cu copiii.  

Educatoarea: ,,Animalele din pădure ne-au lăsat o scrisoare, haideţi să vedem ce ne-au 

scris prietenii noştri:  

Dragi copii, 

Am aflat că sunteţi foarte prietenoşi, de aceea vă cerem ajutorul. Iarna aceasta e mai 

lungă, iar proviziile de alimente aproape ni s-au terminat. Avem nevoie de hrană, pentru a fi la 

fel de puternici ca şi voi. Sperăm că ne veţi ajuta, iar dacă o veţi face, vă vom recompensa cu 

surprize pe care le veţi descoperi în curtea bunicilor. Vă mulţumim foarte mult.  

Cu drag,  

Prietenii voştri, animalele pădurii 

Educatoarea: „Animalele au nevoie de ajutorul nostru, iar noi, pentru că suntem atât de 

harnici, le vom pregăti hrana necesară pentru a putea trece peste anotimpul iarna.  Până atunci, 

hai să vedem cât de bine cunoașteți voi animalele din pădure”.  

Copiii sunt invitaţi să participe la exerciţiile de înviorare sub formă de joc. 

Educatoarea: ,,Vă propun un joc. Mișcare voi demonstra, ghiciți ce voi imita...” 

Va fi imitat mersul animalelor din pădure (iepurele sare, ursul se mişca greoi, vulpea 

dă din coadă), mişcările fiind însoţite de onomatopee, dar şi de câteva întrebări referitoare la 

animalele pădurii: 

 Trierea aserţiunilor 

 Casa ursului se numeşte vizuină! (Nu este adevărat, casa ursului se numeşte bârlog!) 

 Vulpea este cinstită! (Nu este adevărat, vulpea este şireată!) 

 Iepurele are corpul acoperit cu blană! (Este adevărat!) 

 Ursului îi place mierea! (Este adevărat) 

 Vulpea are coada scurtă! (Nu este adevărat, iepurele are coada scurtă!) 

 Iepurele este fricos! (Este adevărat) 
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Prezenţa se va realiza prin intermediul jocului ,,Care arici lipseşte azi?”  

,,După ce ne-am înviorat şi frumos am discutat, 

Ariciul l-am întâlnit, oare cine n-a venit? ” 

Se completează calendarul naturii aşezând cartonaşul potrivit la locul stabilit pe 

calendar: ,,Vremea să  o studiem / Şi-n calendar să notăm: 

                 Este soare, este ploaie? / Este vreme de plimbare?” 

  Se precizează ziua, data, luna şi anul în care ne aflăm. 

  Educatoarea: ,,Azi vom hrăni animalele cu turtiţe delicioase din lut galben modelate, 

de la bunicuţa din cuptor scoase”, acesta fiind mesajul zilei. 

Copiii sunt invitaţi să se aşeze în faţa ceramistului, care va începe să modeleze lutul, 

explicându-le etapele prin care trece bucata de lut până când devine obiectul dorit de ceramist. 

Acesta va sculpta un urs. Demonstraţia ceramistului se va realiza pe întreg parcursul activităţii, 

pentru a vedea fiecare copil ce trebuie să facă.  

În continuare, copiii vor fi invitaţi în bucătăria bunicii, unde se vor aşeza la masă pentru 

a începe să modeleze turtiţele pentru animale.  

Educatoarea va începe activitatea printr-o scurtă conversaţie despre felul în care 

turtiţele sunt făcute, cum sunt acestea modelate, sculptate, iar apoi coapte.  Lutul se plămădeşte, 

se întoarce pe fiecare parte pentru a fi siguri că e bine  amestecat. Dacă nu îl frământăm bine, 

pot apărea câteva goluri de aer, din cauza cărora obiectele pe care le facem se pot sparge. După 

ce am frământat lutul, umezim cu puţină apă degetele pentru a ne fi mai uşor să îl modelăm, 

iar apoi îl transformăm în obiectul pe care îl dorim, adică o turtiţă ca-n poveste. Bucata de lut 

o ţinem între palme, pe care le rotim până obţinem o minge. După ce avem mingea, o aşezăm 

pe planşetă, pe bucata de şervet, apăsând-o  cu podul palmei, până când se întinde cât de tare 

vrem noi.  Fiecare aveţi lângă planşetă, o spatulă pe care o vom folosi la realizarea ochilor şi a 

gurii. Activitatea va continua cu încălzirea musculaturii mâinilor şi a degetelor, prin 

intermediul poeziei “Mâinile nu stau deloc”. 

După ce ne-am pregătit de modelat, fiecare dintre voi are în coş o bucată de lut, pe care 

trebuie să o frământe, pentru ca, mai apoi, să o modeleze asemeni unei turtiţe. Educatoarea le 

va arăta mişcările pe care trebuie să le facă pentru a frământa lutul, pentru ca mai apoi să le 

demonstreze cum să aplatizeze cu podul palmei, bucata de lut, transformând-o în turtă. Pentru 

a înveseli turta, copiii, împreună cu ceramistul Mihai vor realiza ochii şi gura turtiţei cu ajutorul 

spatulelor pentru lut. După ce turtiţele au fost realizate, fiecare copil este invitat să îşi pună 

turtiţa pe lopitău (bucată de lemn pe care se aşează produsele înainte de a fi puse la uscat în 

cuptor).  

Din coşul cu feţe zâmbitoare, copiii vor lua câte un Zâmbărici şi îl vor aşeza în dreptul 

turtiţei care îi place cel mai mult, justificându-şi alegerea (“Turul Galeriei”). Apoi, turtiţele vor 

fi introduse în cuptorul bunicii pentru a se coace la căldură. Educatoarea va aprecia lucrările 

copiilor, alături de ceramistul Mihai care va vorbi despre rezultatele finale.  
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Educatoarea: ,,Pentru că aţi fost harnici şi aţi hrănit animalele pădurii, acum e 

momentul să o ajutăm pe bunicuţă şi pe moşneag şi să le aranjăm curtea şi casa. Dar trebuie să 

fim atenţi, pentru că drumul prin curtea lor este foarte întortocheat şi presărat cu surprize de la 

animalele pădurii, trebuie să ne mişcăm aşa cum ne sugerează imaginile de pe partiturile pe 

care vom păşi. Mare atenţie, deoarece trebuie să respectăm ceea ce scrie pe ele. Pentru că unde-

i unul, nu-i putere, unde-s doi puterea creşte, haideţi să ne împărţim pe echipe şi să lucrăm 

împreună, pe mai multe fronturi, în aşa fel încât să facem în acelaşi timp toate treburile 

necesare.  

Împărţirea pe echipe se va realiza prin intermediul metodei „Mâna oarbă”, fiecare copil 

extrăgând din coş jetonul cu imaginea echipei din care va face parte.  

Copiii vor parcurge traseul până la prima oprire, sărind pe Partitura Mişcării în funcţie 

de ceea ce îi este indicat. Pe partitura cu tălpi, trebuie să sară cu desprindere de la sol cu ambele 

picioare, pe partitura pe care este o pasăre, vor executa săritura cu desprindere de la sol cu 

ambele picioare, ţinând braţele întinse lateral, la imaginea iepurelui vor trebui să execute 

săritura cu desprindere de pe sol cu ambele picioare, ţinând braţele sus, la floare vor trebui să 

execute săritura pe loc, executând o rotire de 360 de grade din mai multe sărituri consecutive, 

iar la broască vor trebui să se aşeze asemeni unei broscuţe.  În momentul în care ajung la primul 

centru, Ştiinţă, unde copiii vor găsi câte o planşă cu imagini realizate din figuri geometrice, 

copiii vor primi indicaţiile educatoarei. În coş au figurile geometrice necesare pentru a realiza 

tablouri, prin lipirea figurilor geometrice la locul indicat prin desen. Copiii vor avea la 

dispoziţie lipici şi figurile geometrice, accentuând faptul că fiecare piesă are locul ei în tablou. 

Tablourile vor fi utilizate pentru a înfrumuseţa casa bunicii. Atenţia copiilor o voi direcţiona 

apoi înspre următorul traseu al Domeniului Psihomotric, format dintr-un cub, pe care copiii 

vor trebui să meargă în echilibru, fără să păşească pe lângă, parcurgându-l în întregime. La 

capătul traseului, copiii vor găsi cel de-al doilea centru, Biblioteca, unde le voi explica 

cerinţele pe care trebuie să le realizeze. Aici, copiii au la dispoziţie imagini din povestea 

“Turtiţa”, pe care trebuie să le aşeze în ordine cronologică, aşezându-le pe suportul de film pe 

care îl au pe masă. Apoi, vor decide împreună ce trebuie să fie scris la fiecare imagine în parte, 

dialogul dintre Turtiţă şi animalul din imagine, educatoarea completând în bula albă ceea ce îi 

dictează echipa. Se va pune accent pe dialogul dintre copii, fiecare dintre ei comunicându-i 

educatoarei ideea grupului, pentru imaginea pe care a primit-o. După ce explicaţiile au fost 

oferite, copiii sunt dirijaţi înspre cel de-al treilea traseu, format dintr-o scara şi un cub înalt. La 

capătul traseului, vor trebui să treacă prin suportul de gard, acesta fiind totodată  centrul 

Construcţii, unde copiii vor asculta explicaţiile educatoarei. Copiii au la dispoziţie un suport 

din lemn, pe care sunt lipite cepuri de lemn în partea de sus şi în partea de jos. Lângă suportul 

de lemn, au leaţuri găurite la ambele capete. Copiii vor trebui să  monteze leaţurile pe gard, 

introducând în gaura de sus şi gaura de jos, cepurile. La final, gardul va fi dus la locul indicat 

de educatoare, pentru a împrejmui curtea bunicilor. Copiii vor urca pe scară, se vor aşeza pe 

cub şi îşi vor lua elan pentru a executa săritura de pe un obstacol, pe ambele picioare, iar apoi 

să treacă prin gard, aplecându-se. Voi fi atentă la copiii care au nevoie de ajutor la săritură, 

pentru a nu întâmpina dificultăţi sau accidentări. Le voi cere apoi copiilor să se îndrepte fiecare 

înspre centrul care are acelaşi însemn ca şi ecusoanele lor, pentru ca apoi să se apuce de muncă. 

Voi oferi explicaţii auxiliare celor care au nevoie, coordonând activităţile celor trei centre 

îndeaproape, oferind sprijin acolo unde este nevoie.  
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Pentru că au fost harnici, atenţi şi au fost meşteri pricepuţi, iată că apare şi Turtiţa 

Fermecată în grupă, căreia copiii îi vor povesti despre ceea ce au făcut pe parcursul zilei, 

urmărind împreună fotografiile ce surprind momente din timpul activităţii. Turtiţa le 

mulţumeşte copiilor pentru hărnicia lor şi pentru bunătate, deoarece, acum animalele pădurii 

vor avea hrana necesară pentru a trece peste anotimpul iarna, iar bunicii vor fi fericiţi că 

lucrurile sunt aşezate la locul lor prin curte şi în casă. Drept răsplată, Turtiţa Fermecată îi invită 

să danseze alături de ea, la petrecerea din poieniţă. 

Urmează Programul distractiv ,,Petrecerea din poieniţă”, ce constă din jocuri 

muzicale. Copiii sunt invitaţi să cânte alături de Turtiţă cântecul Turtiţa, iar apoi despre 

animalele pădurii, executând mişcările sugerate de textul cântecelor: “Iepuraşul Ţup”, “Ursul 

doarme”, “Vulpea şireată”.  

 

Să atragem copiii spre citit! 

 

Prof. înv. primar Mirela Carp  

 Lic. Pedagogic „Carmen Sylva”, Timişoara 

 

Mi-am propus ca în lucrarea de faţă să ofer exemple de activităţi ce au rolul de a stimula 

interesul elevilor pentru carte, pentru citit. Unele sunt inspirate din descrierile altor colegi, pe 

altele le-am creat împreună cu colaboratori diverşi sau singură. Indiferent de „sursă”, aceste 

activităţi s-au dovedit benefice pentru colectivul meu de elevi şi vreau să cred că le veţi 

considera şi dumneavoastră, la fel pentru copiii pe care îi îndrumaţi! 

  Un rol deosebit în stimularea curiozităţii şi interesului pentru lectură al elevilor îl poate 

avea înfiinţarea bibliotecii clasei, care se îmbogăţeşte prin cărţile aduse de elevi. Rolul de 

bibliotecar poate fi îndeplinit, pe rând, de elevii care au obţinut rezultate foarte bune la 

învăţătură. Am considerat că elevii pot să alcătuiască singuri fişele de autor. Pentru aceasta am 

întocmit în clasă împreună cu ei fişa pentru poetul Mihai Eminescu în care am trecut date 

biografice şi aspecte din opera lui. Le-am cerut să întocmească fişe pentru scriitorii Emil 

Gârleanu şi George Topîrceanu şi să le pună în plicuri pe care să scrie numele autorului. Au 

căutat date despre aceşti autori, iar unii au xeroxat chiar portretul scriitorului şi l-au lipit pe 

plic. Cei care nu au avut suficiente date au colaborat cu colegii astfel că au reuşit să-şi facă 

fişa. Notaţiile le-au făcut după următorul plan pe care l-am dat: Denumirea lecturii (poeziei, 

basmului, povestirii), Autorul, Conţinutul (pe scurt), Personaje, Expresii deosebite, Citate. 

Cunoştinţele elevilor din clasa a IV-a, puterea lor de înţelegere mi-au permis alt fel de 

precizări şi exigenţe, cum ar fi atenţionarea privind înţelegerea ideilor dintr-un text, care 

implică: 

 concentrarea atenţiei pentru a citi corect şi a sesiza exact sensul enunţurilor 

 întărirea voinţei, pentru a nu ceda oboselii; 

 interes deosebit pentru descoperirea unor lucruri necunoscute anterior. 
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Toate acestea reprezintă condiţii obligatorii pentru ca înţelegerea unui text să fie 

deplină, dar nu sunt singurele. Totodată, pentru înţelegerea textului este nevoie ca cititorul să 

aibă o serie de cunoştinţe anterioare, să şi le amintească imediat şi să le raporteze la ceea ce 

citeşte. 

Un cititor interesat să pătrundă sensul fiecărui cuvânt, al fiecărei fraze, nu trece mai 

departe când dă peste pasaje pe care nu le-a înţeles. El caută în dicţionare, enciclopedii, sau 

consultă pe alţii în legătură cu sensul cuvintelor necunoscute, şi numai după ce le-a înţeles, 

merge mai departe. În timpul lecturii cititorul gândeşte fără înterupere, îşi aminteşte ceea ce a 

învăţat până atunci, compară vechile cunoştinte cu cele asimilate acum, descoperă ceea ce este 

comun şi ceea ce este propriu numai textului nou, sintetizează ceea ce citeşte, judecă valoarea 

lucrării parcurse, calităţile ei, apreciază în ce măsură i-a plăcut, l-a emoţionat sau nu i-a plăcut, 

l-a indispus, plictisit, revoltat. 

Este foarte important ca elevul să conştientizeze faptul că în lectură nu viteza contează, 

ci înţelegerea justă şi deplină a textului, memorarea fidelă a elementelor esenţiale, capacitatea 

de reproducere a lor ori de câte ori este nevoie. Când cititorul caută să pătrundă înţelesul 

fiecărui cuvânt, al fiecărei fraze, să descopere profunzimea ideilor şi frumuseţea stilului, el 

face o lectură activă. Cel care „aleargă” cu ochii pentru a parcurge cât mai multe texte, fără să 

pătrundă sensul şi valoarea lor, întreprinde o lectură superficială. Scriitorul francez Jules Payot 

combate cu înverşunare acest fel de lectură. 

O potrivită ocazie pentru elogierea cărţii este ziua de 23 aprilie, când sărbătorim Ziua 

Internaţională a Cărţii. Pot fi invitaţi părinţii, activitatea se poate desfăşura într-o librărie sau 

o bibliotecă din oraş. Sârguinţa micilor recitatori poate  fi recompensată cu frumoase cărţi, 

adecvate vârstei, cumpărate ca dar din partea celor dragi. 

O asemenea importantă zi am sărbătorită într-un an în sala festivă a liceului, acolo unde 

ne-am dat întâlnire clasele a III-a, a IV-a şi I. Cei mai mari au ales să citească celor de clasa I 

câteva pasaje din cartea preferată pentru a le stârni curiozitatea şi interesul pentru lectură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajută cărţile să călătorească! 

Ca orice lucru pe lumea aceasta, şi cărţile au propria poveste. Ele sunt scrise şi tipărite, 

apoi pleacă în lume pentru a-şi întâlni cititorii. Unele cărţi călătoresc puţin, altele mult, unele 

stau pe rafturile bibliotecilor personale, altele în biblioteci publice. În ideea că putem contribui 

şi noi la povestea unor cărţi şi le putem ajuta să-şi întâlnească cititorii, lăsându-le să 

călătorească dinspre noi, spre alţii s-a creat oportunitatea unei colecte de carte. 
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          Ajutaţi cărţile să aibă poveşti frumoase! Ajutaţi cărţile să călătorească! A fost sloganul 

sub care s-a derulat o secţiune aparte a proiectului, incurajând copiii să doneze unul sau mai 

multe volume pentru colecta de cărţi pentru copii în limba română ce au plecat spre o bibliotecă 

din Republica Moldova.  

Cartea/cărţile donate erau însoţite de un mesaj pe care cel care dăruieşte cartea îl 

transmite următorului cititor. Mesajul era un gând, o recomandare pentru lectură, un desen, o 

fotografie sau chiar povestea cărţii respective (de la cine a fot primită? Cu ce ocazie? Ce 

„comoară” ascunde cartea?).  

Cărţile au devenit astfel mesageri şi, pe lângă faptul că îşi vor transmite conţinutul, vor 

mijloci şi un dialog între cititori.  

Proiectul a fost o reuşită. S-au atins multe obiective, alături de principalul  avut în 

vedere, acela de a stimula copilul să fie interesat de citit. Au avut loc ”íntâlniri” ale diverselor 

clase – în care copiii s-au întrecut în lecturarea de poveşti, s-au grupat şi au creat noi –foarte 

interesante- poveşti, au simţit bucuria de a dărui şi au fost răsplătiţi de bucuria cu care cărţile 

donate au fost primite de copilaşi din Moldova, moment evocat chiar şi de presa locală.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Dai o carte, primeşti o carte”, proiect desfăşurat în parteneriat cu Asociaţia culturală 

Kratima1 se adresa copiilor timișoreni cu scopul ca aceştia să doneze câte o carte din biblioteca 

proprie primind, în schimbul cărții donate o carte nouă, tipărită cu sprijinul unei companii. Cu 

suportul elevilor şi al părinţilor urma să dotăm cu carte şcolară –la sugestia partenerilor noştri 

de proiect-, o şcoală din mediul rural, cea de la Gladna Română, jud. Timiş. 

Cărţile primite în schimb au fost un nou prilej să dedicăm câteva ore cititului şi 

dezbaterilor despre conţinuturile acestora, să propun copiilor alegera unui mod inedit de a face 

reclamă cărţii preferate, pentru a stârni şi interesul colegilor spre a o lectura. 

Emoţionantă a fost ziua în care, împreună cu părinţi şi elevi am descins în Gladna 

Română –pe la ora prânzului-, încărcaţi cu donaţiile de carte şi am fost anunţaţi că preotul 

satului a prelungit slujba şi ne aşteaptă. În biserica plină de tineri şi bătrâni ni s-au înmânat, cu 

o recunoştinţă ce ne-a mişcat până la lacrimi, icoane realizate de elevii şcolii. 
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Conduşi, mai apoi, spre „şcoala” satului (2 încăperi!!), ne-am bucurat de calda lor 

primire cu cozonaci, apă de izvor în vase de lut, mere şi ştiuleţi de porum legaţi festiv, cu 

panglici tricolore. Au fost momente de o maximă intensitate, neaşteptate, care au evidenţiat 

recunoştinţa oamenilor pentru gestul nostru de a facilita accesul la carte, accesul tuturor 

copiilor la cunoaştere. 

       „O carte într-o plasă” a fost un  proiect gen „provocare literară” derulat pe parcursul 

a 4 săptămâni, la clasa a III-a. Acesta presupunea ca fiecare elev să-şi aleagă o carte pe care să 

o citească în afara orelor de curs. Recomandarea era ca, pe parcursul lecturării să aibe în vedere 

personaje, întâmplări, locuri, conflicte.... Pornind de la aceasta –citirea conştientă-, urma să 

creeze o prezentare a cărţii folosind o plasă de hârtie: „Vei prezenta oral proiectul în data .... 

Partea scrisă a prezentării tale (aspectul plasei, informaţiile şi materialele din plasă) valorează 

60 de puncte, iar prezentarea orală, 40 de puncte!”.  

Am pus la dispoziţia copiilor indicaţii:  

Pentru exteriorul plasei foloseşte orice materiale ai la dispoziţie: creioane, acuarelă, 

calculator, decupaje din reviste etc. Pe una dintre feţele plasei vei nota titlul, autorul, numărul 

de pagini ale cărţii precum şi numele tău. Redă întâmplările / personajele esenţiale din carte 

fie prin scris, fie prin ilustraţii SAU alege o secvenţă favorită şi redă-o fie prin scris, fie prin 

imagini. Pe cealaltă faţă a plasei vei nota REZUMATUL menţionând informaţii gen ”cine, ce, 

unde, când, cum, de ce, pentru ce”, precum şi părerea ta despre carte (câte „stele” 

primeşte/merită cartea în opinia ta). 

În interior caută şi pune 3-5 obiecte care să reprezinte personaje sau evenimente 

importante din carte. 

În prezentarea ta vei ţine cont şi de contactul vizual cu colegii, organizarea în 

derularea prezentării şi buna cunoaştere a conţinutului cărţii. Te vei încadra în 3 – 5 minute. 
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Urmărind acelaşi scop, determinarea copilului să citească, am organizat activităţi foarte 

apreciate –din fericire!-, intitulate  Lectura taţilor, în care am avut invitaţi-surpriză tătici care 

le-au citit copiilor din poveşti cuprinse pe lista celor studiate în anul şcolar respectiv. Atât cei 

mici, cât şi tăticii au fost impresionaţi şi fericiţi să se afle împreună şi să pătrundă prin 

intermediul cărţilor, într-o minunată lume. 

 

 

 

 

 

 

 

Am prezentat câteva dintre activităţile mele dedicate cititului. Cu siguranţă diversitatea 

acestora este uriaşă, diferită de la un colectiv de elevi, la altul, însă cu un singur scop nobil: să 

împrietenim copiii cu cărţile. Să le stimulăm interesul pentru acestea prin orice mijoace, ori de 

câte ori avem ocazia, să ne atragem şi părinţii alături şi să reuşim a arăta micuţilor noştri că 

„lectura este o formă a fericirii” (Fernando Savater). 

 

Proiectul “Zâmbete la plic “ 

Prof. înv. primar Alexandrescu Cătălina, 

 Școală Gimnazială Nr.1 Mizil 

 

Ziua internațională a fericirii (Internațional Day of Happiness) este celebrată la 20 

martie, ea fiind proclamată de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluția 66/281 din 12 iulie 

2012. 

''Căutarea fericirii este unul dintre obiectivele fundamentale ale ființei umane'', 

subliniază Adunarea ONU în Rezoluția adoptată prin consens. Documentul propune celor 193 

de țări membre să celebreze această zi ''în manieră potrivită, în special prin activități 

educative''.În prezent, există cinci țări care au câte un ministru al Fericirii: Bhutan, Ecuador, 

Emiratele Arabe Unite, Venezuela și Scoția. La 16 martie 2016, a fost făcut public un nou 

raport al ONU despre fericirea mondială, conform căruia Danemarca și Elveția ocupă locurile 

fruntașe în acest top. Pe locul trei se află Islanda. România ocupă locul al 71-lea în clasamentul 

țărilor cu cei mai fericiți oameni dintr-un total de 156 de state listate. 

 Am sărbătorit “Ziua internaţională a fericirii” printr-o activitate educativă din cadrul 

proiectului “Zâmbete la plic”. Elevii  Şcolii Gimnaziale nr.1 s-au alăturat proiectului național 

“Zâmbete la plic” aflat la a treia ediţie organizat de Asociaţia DeVision. Scopul proiectului a 

fost să aducă un zâmbet pe fetele românilor.S-au alăturat proiectului și 17 școli din București, 

Sibiu, Buzău, Craiova, Mizil, Reșița, Târgoviște, Pucioasa, Pașcani, Iași, Bacău, Videle, 
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Moldova Veche, Pașcani, Rosiorii de Vede, Leresti (Argeș). Copiii au scris mesaje, au realizat 

afişe, zâmbăreţi pe care le-au oferit colegilor de la clasele primare, copiilor de la grădiniţă nr. 

1 Mizil şi trecătorilor de pe stradă. E aşa de uşor să avem mereu un zâmbet pe chip şi în inima 

şi să aducem astfel bucurii în sufletele persoanelor din jurul nostru, iar noi am reuşit să aducem 

lumina , bucurie, candoare şi speranţa. Fericirea este cea mai bună investiţie pentru viitorul 

copiilor noştri, ea constă în lucruri extreme de simple. Ar trebui să ne preocupe mai mult 

fericirea celor din jur. 

Îmi doresc că elevii mei să fie mereu fericiţi. Mă bucur că am putut să-i implic pe elevi 

în acest proiect. Că să avem succes în viaţă, avem nevoie de inteligenţă emoţională-“Un zâmbet 

face cât o mie de cuvinte”. 

Mesaje scrise de copii : 

Ce este zâmbetul? Zâmbetul e primăvară chipului tău. Zâmbetul e o îmbrăţişare a 

sufletului.O zi începută bine e un motiv să zâmbeşti. Zâmbeşte!Nu te costă nimic!                                               

 

 
                                                                                        

 

Eu şi elevii mei 

                                                                                                Prof. Mărgărit Otilia Luminița 

                                                                           Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul”Călărași 

 

   ”Este o onoare și o mândrie să fiu dascălul lor” 

          “De aceea, a fi dascăl nu înseamnă doar a intra la oră şi a-ţi expune cunoştinţele, cerând 

apoi ca elevul să reproducă ce ai transmis. Pentru mine, a fi dascăl înseamnă a descoperi fiecare 

elev, a descoperi dincolo de ceea ce se vede. A fi dascăl nu înseamna a-mi desfăşura doar 

“norma didactica de predare de 18 ore” (sa folosesc si eu limbajul de lemn), ci şi implicarea, 

alături de elevii mei, în alte activităţi extraşcolare, în derularea unor proiecte care să-i implice 

efectiv, proiecte stabilite împreună cu ei, în funcţie de nevoile, pasiunile şi provocările lor, fie 

că este vorba despre matematică (ştiinţe, în general), fotografie sau artă, proiecte de parteneriat 

local, naţional sau internaţional. Pentru că elevii din ziua de azi se plictisesc extrem de repede, 

au nevoie de provocări, şi nu oricum, ci într-un mod în care să-i atragă. Ori asta presupune 

timp, ascultare, căutare, dăruire, deschidere către nou.Iar eu, ca dascăl, pot spune ca am parte 
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de noi provocări în fiecare moment. Este o onoare şi o mândrie să fiu dascălul lor. Am predat 

la toate formele şi ciclurile de învăţămant şi, de fiecare dată, cu aceea şi bucurie şi plăcere. 

Poate doar pentru ca îmi iubesc şi îmi respect atat meseria, cat şi pe elevii mei. Şi mai cred că 

un rol important în meseria de dascăl îl are respectul reciproc şi încrederea, iar niciunul dintre 

aceste lucruri nu se obţine uşor. 

        Dar m-a luat „valul” şi nu cred că am răspuns tuturor întrebărilor, punctual. Să vedem…” 

Tristeţi profunde şi bucuria iubirii 

       „Credeţi cu adevărat că seriile de elevi care trec astăzi prin mâna dumneavoastră sunt 

viitorul mai bun al Romaniei?Cred că fiecare generaţie ar trebui să fie formată, îndrumată, 

astfel încat să poată deveni un viitor mai bun, ori acest lucru se poate face doar dacă cei care îi 

formează au viziune, au deschidere spre viitor, se preocupă să înţeleagă ce înseamnă un viitor 

mai bun şi sunt capabili să le ofere elevilor toate aceste experienţe şi informaţii într-un mod 

care să fie înţeles şi acceptat, care să fie în concordanţă cu lumea în care trăim. Apoi: „care au 

fost cele mai dificile momente, dar şi cele mai remarcabile pe relaţia cu elevii ?” 

         Momente dificile… nu ştiu… Cele mai grele şi dureroase momente sunt atunci cand 

vezi tristeţea în ochii unui copil, atunci cand are un eşec, oricat de mic, atunci cand pierde pe 

cineva drag sau cand este bolnav. Trăieşti alaturi de ei, simţi tristeţea alături de ei şi trebuie să 

fii tare, să găseşti puterea de a spune şi de a face ce trebuie pentru a-i alina suferinţa. 

        Momente remarcabile? Prea multe! Atunci cand elevii tăi te privesc cu bucurie, cand 

vezi în ochii lor respect şi iubire… atunci cand spun mirati:„S-a sunat de iesire? Deja? Ce 

repede a trecut ora!”… atunci cand primeşti vestea unei realizări a lor, a unei bucurii… atunci 

cand şi se spune, chiar si dupa ani si ani: „Mulţumesc, doamna profesoară!”Pentru că eu chiar 

cred că „Te imbogăţeşti prin ceea ce dăruieşti şi îţi îmbogăţeşti însăşi putinţa de a dărui” 

(Antoine de Saint Exupery). 

        Nu ştiu dacă aceste randuri sunt ceea ce aşteptaţi dumneavoastră. Sunt doar gandurile 

unui profesor care iubeşte sa fie Dascăl”. 

 

“Joacă-te cu noi” 

Prof. Cătălina Constandache, 

Grădiniţa cu P.P. nr.12, Localitatea  Huşi, Județul Vaslui 

 

„Nu ne oprim din joacă atunci când îmbătrânim, ci îmbătrânim când încetăm să ne 

mai jucăm”. (George Bernard Shaw) 

Oricât ar părea de surprinzător, joaca şi jocurile sunt foarte importante nu doar pentru 

echilibrul psihic al copiilor, dar şi al adulţilor, iar aceştia ar trebui să îşi treacă în program ore 

special dedicate pentru practicarea lor. Bineînteles că nu vorbim despre jocurile specifice 

primilor ani de viaţă, cu păpuşi, jucării de pluş sau maşinuţe, ci despre alte activităţi relaxante, 

de genul puzzle-urilor rezolvate împreună cu întreaga familie.  
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Cautăm atâtea metode sofisticate de a ne elibera de stres şi de a ne relaxa şi uităm de 

una dintre cele mai eficiente şi mai puţin costisitoare: joaca alături de copii, de întreaga familie 

şi chiar de colegii de serviciu.  

Internetul, jocurile pe computer sau video îi izoleaza foarte mult pe copii şi îi 

îndepărtează de familie. Dar chiar şi ele pot fi folosite de părinţii care se obişnuiesc mai uşor 

cu tehnologiile moderne, pentru a petrece mai mult timp alături de cei mici şi pentru a uita de 

propriile griji, măcar timp de o jumătate de oră. Dacă nu vă plac noutăţile, reamintiţi-vă jocurile 

copilăriei şi nu ezitaţi să le reintroduceţi în viaţa voastră. De exemplu, ce vă împiedică dacă 

mergeţi împreună cu familia în parc să începeţi o vânătoare de tipul "de-a v-aţi ascunselea"? 

Acţiunea poate fi, cu puţina imaginaţie, adaptată unei versiuni mai moderne, de tipul 

"Căutătorii de comori", în care fiecare dintre membrii familiei poate primi un rol pe măsura 

vârstei. Jocurile dezvoltă creativitatea, ingeniozitatea, imaginaţia, atât în cazul copiilor, cât şi 

al adulţilor. Confruntarea cu probleme de rezolvat ne pune tuturor mintea la încercare, 

indiferent de vârstă şi ne ajuta să ne dezvoltăm abilităţi latente, simţul umorului, spiritul de 

observaţie.De exemplu, dacă mergeţi mai multe ore cu maşina, puteţi face o întrecere de tipul 

"Cine vede primul BMW în trafic?" sau "Cine remarcă primul un număr de înmatriculare 

format numai din vocale?". Un astfel de exerciţiu îi ţine pe copii ocupaţi, alungă plictiseala şi 

monotonia, dar poate fi şi educativ, dacă părinţii ştiu să îl exploateze. Iar pentru adulţi, orice 

redirecţionare a gândurilor este relaxantă, ajutandu-i să se mai elibereze de stres.  

Joaca cu copilul tău nu este ”joacă” dacă nu vă distraţi amândoi. Căutând pe internet 

prin Google sintagme de genul ”joaca cu copiii”, vei găsi o mulțime de experți spunându-ți cât 

de important este jocul părinte-copil pentru ambele părți. Îl descriu drept un mod de a te 

apropia şi de a-ți cunoaște copilul, un mod de a te distra și de a face mișcare sănătoasă împreună 

cu el şi un mod de a-l ajuta să dobândească noi abilități. Dar vei găsi, de asemenea, 

postări scrise de părinți, în mare parte mame, care mărturisesc că se joacă cu copiii lor pentru 

că se simt vinovate dacă nu o fac și că, dacă ar fi să spună adevărul, urăsc să se joace cu ei. 

Joaca nu ar trebui să fie niciodată o datorie; ar trebui să fie mereu o distracție. Joaca, prin 

definiție, este ceva ce îți dorești să faci; așa că dacă te ”joci” cu copilul tău fără să ți-o dorești, 

atunci nu te joci de fapt. 

David Lancy – autorul cărții The Anthropology of Childhood și poate cel mai bun 

expert la nivel mondial în relațiile părinte-copil din jurul globului – spune că ideea că părinții 

ar trebui să se joace cu copiii lor este o idee modernă caracteristică Vestului. În alte culturi, și 

în a noastră până în ultimele decenii, copiii au avut dintotdeauna alți copii prin preajmă cu care 

să se joace. Părinții nu au simțit nevoia să se joace cu copiii, iar aceștia nu prea voiau să se 

joace cu adulți, pentru că aveau o mulțime de tovarăși de joacă interesanți – alți copii de toate 

vârstele. 

Copiii sunt în mod natural tovarăși de joacă mai buni pentru alți copii decât adulții. 

Sunt mai multe șanse să aibă interese similare, un simț al umorului asemănător și niveluri 

similare de energie. Sunt mai puține șanse să fie condescendenți sau să încerce să transforme 

joaca în oportunități de învățare intenționate și plictisitoare. Joaca copiilor de vârste diferite 

poate fi deosebit de valoroasă pentru copii – atât pentru cei mai mari, cât și pentru cei mai mici 

– dar când vorbim despre cineva de peste 30 de ani jucându-se cu cineva sub 10, această 
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diferență poate fi greu (dar nu imposibil) de depășit păstrându-se în același timp adevăratul 

spirit al jocului. 

Noi am creat o lume în care copiii nu pot să iasă pur și simplu afară și să găsească copii 

cu care să se joace fără adulți care să-i privească și să intervină, stricând jocul. Aceasta este 

prima oară în istoria umanității (în afara perioadelor și locurilor în care au existat sclavia și 

munca intensă forțată asupra copiilor) când copiii nu pot să se joace liber cu alți copii timp 

de ore întregi, în fiecare zi. Sigur că ne simțim vinovați pentru acest lucru și așa ar trebui. Dar 

ar trebui să folosim vinovăția aceasta ca să rezolvăm adevărata problemă. Trebuie să găsim 

modalități prin care să le permitem copiilor să se joace liber cu alți copii, nu să încercăm să 

umplem acest gol noi înșine, un gol pe care suntem prost echipați ca să-l umplem. 

Hai afară, în zăpadă! Iarna oferă o gama variată de posibilităţi extraordinare de joacă 

pentru adulţi, fără ca aceştia să se simtă stingheriţi în vreun fel. Pot trage copiii cu sania şi pot 

fi la rândul lor traşi de aceştia. Pot încinge o bătaie cu bulgări, relaxanta şi energizantă fizic 

totodată. Îşi pot da frâu liber fanteziei construind oameni de zăpadă, fortăreţe sau orice altceva 

le trece prin cap. Iar seara, cu un ceai cald în faţă, copii, părinţi şi bunici pot iniţia adevarate 

campionate de table, remy, monopoly sau cărţi. 

Tăvăleala.  Cei mai mulți copilași adoră jocurile de tip tăvăleală și fugărire cu alți copii 

mai mari sau cu adulți. Adultul poate fi “monstrul”, cel care îl va prinde pe copil și-l va mânca 

la micul dejun. Copilașul chițăie de bucurie fugind, iar celui mare chiar îi place chițăiala.Toți 

râd cu poftă. Sau adultul poate sta culcat pe spate (de obicei, e bărbat cel care se joacă astfel, 

dar nu neapărat) și îl poate legăna pe copilaș cu picioarele sau îl poate arunca peste cap pe o 

canapea, un morman de perne sau de frunze. Îl poate arunca  în sus și prinde pe cel mic sau îl 

poate căra în cârcă. În toate aceste feluri de joacă ambele părți fac mișcare excelentă, cel mic 

se bucură de o minunată distracție, iar cel mare simte și el această distracție, dacă nu direct, 

măcar indirect. 

Nu mai e nevoie să spun că în astfel de jocuri este crucial ca adultul să fie atent la 

expresiile de bucurie sau teamă ale copilului. Dacă teama începe să domine, iar bucuria scade, 

atunci e nevoie să faci un pas înapoi. Cel mare trebuie să ajusteze intensitatea jocului, 

întotdeauna, pentru a se potrivi capacităților celui mic. Ceea ce e de-a dreptul încântător pentru 

un copil poate fi înfricoșător pentru altul. 

Jocuri de cărți sau de masă în familie. O idee grozavă, cred eu, este să stabiliți o seară 

pe săptămână ca fiind ”seara jocurilor în familie”, în care toți cei care vor, joacă un joc 

împreună. Ideea este să găsiți un joc care le place tuturor, astfel încât toți să vrea să-l joace. 

Există multe alte jocuri de cărți sau de masă pe care le putem încerca. Ideea principală este 

aceasta: dacă vrei să te joci cu copilul tău, asigură-te că găsești moduri de a face asta care sunt 

distractive și pentru tine, nu doar pentru copilul tău. Ar trebui să fie o bucurie, nu o datorie. Ai, 

totuși, o datorie privind joaca copilului tău, iar aceasta este de a găsi căi prin care să-l ajuți să 

se joace liber cu alți copii, departe de adulți – aceasta este esența jocului copiilor. Joaca ta cu 

el este doar o tratație specială de gustat din când în când, pentru amândoi.  

Jucându-ne am vedea mai mulţi oameni relaxaţi, zâmbitori, prietenoşi şi dispuşi să fie 

de folos şi altora. Simpla convenţie că suntem nişte personaje pe care le inventează un copil 
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plin de imaginaţie duce la relaxare, la îndepărtare de problemele de oameni mari, atât de 

diverse şi acaparante.  

Ne uităm mereu cu îngrijorare şi tristeţe la copiii pe care-i văd jucându-se cu nemiluita 

pe iPad-uri sau alte device-uri, lângă nişte părinţi care se bucură că odraslele lor nu-i deranjează 

cu orele. Inutil să mai spun cât de greşită e abandonarea lor în lumea jocurilor electronice, 

îndepărtarea lor de banala conversaţie şi interacţiune cu copii de vârsta lor sau cu oamenii mari 

din preajmă. Văd tot mai des adolescenţi care trăiesc prea mult cu căştile în ureche, care stau 

ore în şir la mese împreună cu alţi tineri, dar toţi sunt pe telefon, butonând şi nefăcând 

conversaţie unii cu alţii. Toţi par dependenţi deja de jocurile electronice, aproape toţi propun 

iPad-ul ca variantă de distracţie sau cer telefonul părinţilor (dacă nu-l au deja pe al lor de pe la 

5-6 ani), unde sunt instalate câteva aplicaţii pentru ei. 

Specialiştii spun că e vital pentru dezvoltarea umană ,să ne jucăm, că nimic altceva nu 

ne dezvoltă mai bine creativitatea şi spiritul de inovaţie ca joaca. Evident, ei se referă la 

copilăria în care aceste deziderate sunt oarecum naturale, dar cred că e important să le mai şi 

accentuăm, lăsându-le copiilor noştri cât mai multe pârghii la îndemână spre a savura anii de 

formare. Nu-mi place să văd copii  prea serioşi şi părinţi încântaţi că odraslele lor nu se mai 

joacă, ci s-au „maturizat“ şi au doar preocupări „grele“, improprii pentru vârsta lor. Copilăria 

n-ar trebui scurtată, pentru că e singura perioadă de acumulare fără obligaţii, fără 

responsabilităţi, fără majore bătăi de cap – care, inevitabil, urmează în anii lungi de viaţă ai 

oricui. 

Mă întorc la joaca oamenilor mari, în care cred aproape ca într-o terapie. Poate că unii 

aveţi deja obiceiuri sănătoase, zile în care vă întâlniţi cu prietenii ca să jucaţi un joc de societate 

sau să vă întreceţi într-o competiţie sportivă, poate că ieşiţi în fiecare weekend cu bicicletele 

sau mergeţi cu motoarele la pădure, poate că vă plac la nebunie excursiile şi vizitele la muzeu, 

dar ştiu sigur că sunteţi şi mulţi aceia care aţi uitat ce vă bucură, ce vă relaxează cu adevărat. 

Ador oamenii cu pasiuni concrete şi constante, n-am râs niciodată de bărbaţii în toată firea care 

încă mai construiesc avioane sau vapoare din bucăţi sau fac puzzel-uri grele, nu mi se pare 

deloc neîncântător un club de carte sau orice altul în care ideea de bază e să te întâlneşti cu alţi 

oameni care au aceeaşi pasiune ca şi tine. Bănuiesc că aţi observat şi voi că oamenii morocănoşi 

şi veşnic nemulţumiţi sunt chiar cei care nu reuşesc să-şi facă prieteni de distracţie, care nu se 

regăsesc în nicio ipostază ludică și care resping orice formă de distracţie, numind-o ridicolă. 

Jovialitatea, buna comunicare, eficienta conectare socială au mereu legătură cu aceste 

demersuri de timp liber, de-aia auziţi tot mai des de team-building-uri, mai ales în companiile 

cu mulţi angajaţi, extrem de solicitaţi de munca lor. Poate că nu vă vedeţi în ipostaza de 

combatant la o luptă pe terenul de paintball sau ca pasager într-o barcă de rafting, dar nu veţi 

regreta nici o clipă îndrăzneala de a participa măcar o dată la aceste activităţi. Poate că vă place 

mai mult Sudoku-ul, dar ce-ar fi să mai încercaţi şi o căţărare pe un perete de alpinism sau 

chiar să mergeţi să petreceţi cîteva ore la un spital de copii, unde efortul vostru de a dărui 

câteva clipe de joacă ar însemna enorm, atât pentru voi, cât și pentru ei? 

Sigur, cheful de joacă la oamenii mari trebuie zgândărit, el nu vine instinctiv, ca la 

copii. Trebuie să vă impuneţi un program şi o atitudine mai relaxată, măcar experimental, 

pentru a afla cu ce v-aţi acomoda. Fiind un om care adoră şi practică buna organizare, v-aş 

propune să vă întocmiţi o listă cu trăznăi pe care aţi vrea să le încercaţi şi să căutaţi parteneri 
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compatibili pentru ele. Aţi putea chiar explora pe net, pentru a găsi cluburi, locaţii, acţiuni care 

vă interesează. Poate că va fi greu să-i convingeţi pe apropiaţii voştri să vă urmeze, dar nu 

ezitaţi să vă faceţi prieteni noi, care răspund mai prompt nevoii voastre de evadare din stres şi 

rutină. 

Joacă-te, vei avea numai de câştigat! În concluzie: să nu uităm, jocurile au un rol extrem 

de important în viaţa noastră. În primul rând, pentru că în timpul petrecut alături de cei dragi 

nivelul de dopamină şi serotonină din organism creşte, ceea ce ne face mai calmi, mai liniştiţi, 

mai plăcuţi. De asemenea, relaxandu-ne şi eliberându-ne de stres, reducem şi nivelul unor 

hormoni care se acumuleaza în noi, de genul cortizolului, care sunt în strânsă legătură cu 

slăbirea sistemului nostru imunitar şi apariţia bolilor de inimă. Pe de altă parte, satisfacţiile 

oferite de câştigarea unui joc şi de ducerea lui la bun sfârşit au un rol pozitiv pentru psihicul 

nostru. Ne simţim mai fericiţi şi mai împliniţi, stima faţăde noi înşine creşte simţitor. 

Şi, nu în ultimul rând, jocurile sunt o sursă inepuizabilă de bună dispoziţie. Câteva minute de 

râs cu poftă fac cât o jumătate de oră de exerciţii fizice de rutină. Prin urmare, nu asteptaţi până 

la concediu ca să vă distraţi, nu vă faceţi planuri sofisticate, ci fiţi spontani. 

La joacă, oameni mari, dacă vreţi să fiţi luaţi în serios! 
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Descoperirea și punerea în valoare a spațiului local   

,,Oraşul meu, cel mai frumos oraş din lume” 

Prof. Roxana Chitic 

 Școala Gimnazială Nr. 22 ”I.C. Brătianu” Constanța 

 

  Descrierea pe scurt a activității: 

Într-un cadru deosebit, de sărbătoare - miniexpoziţie cu produse specifice localităţii, 

panouri cu informaţii - elevii claselor a III-a C  și a IV-a A au sărbatorit ,,ZILELE 

ORAȘULUI MURFATLAR”cu un “Congres al experţilor” pe tema – “,,Oraşul meu, cel 

mai frumos oraş din lume”. 
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        Elevii au căutat informaţii despre istoricul şi activităţile oraşului Murfatlar, imagini, 

desene, obiecte vechi de la bunicii lor, legate de localitatea în care locuiesc şi trăiesc. 

Organizaţi pe grupe tematice, fiecare şi-a prezentat materialele în faţa colegilor, discutând pe 

marginea lor. 

         Au ascultat melodii populare despre oraşul lor (Elena Roizen - Hai Dunărea mea, Ani 

Orheanu Stanciu - La Cramă la Murfatlar), pe acordul cărora, împărţiţi pe ateliere, au realizat 

desene şi colaje, au creat compuneri şi poezii despre şcoala şi oraşul lor. 

  Activitatea, extrem de interesantă și atractivă, s-a finalizat cu o machetă a oraşului 

Murfatlar realizată de elevii clasei a III-a C, un portofoliu realizat de elevii clasei a IV-a A și 

un PPT în care cadrele didactice au valorificat tote informațiile culese de elevi. 

         Vă voi prezenta mai jos o parte din munca acestor copii realizată pe parcursul mai 

multor săptămâni, în urma căreia au descoperit istoria acestor locuri, bogăția și diversitatea 

tradițiilor și obiceiurilor etnicilor ce trăiesc în bună înțelegere în orașul lor, dorindu-și să le 

ducă mai departe pentru a le face cunoscute lumii întregi.  

Istoria orașului Murfatlar 

Legenda spune că Muruvetli, un turc venit din Asia, s-a 

hotărât să se stabilească aici, pentru că pământul era bun și roditor. 

El a devenit în scurt timp cel mai bun prieten al localnicilor, cărora 

le deschidea mereu ușa casei lui, îi ospăta cu ce avea mai bun și le 

asculta necazurile. Vestea despre generozitatea lui și puterea de a 

alunga îndoielile s-a răspândit și, astfel, a fost numit Muruvet (om 

generos), apoi  așa a numit și satul. 

De-a lungul anilor, satul  Muruvet s-a transformat în Murfatlar, după legea nescrisă a 

vorbelor care circulă, iar turcului, în cele din urmă i-au spus Murfat. 

 Murfat cel înțelept s-a căsătorit cu o româncă frumoasă, care i-a dăruit un fiu, pe nume 

Radu. După câțiva ani, părinții lui Radu, care întotdeauna împărțiseră tot ce aveau cu cei 

nevoiași, au sărăcit. Vecinii bogați au devenit din ce în ce mai hapsâni  făcându-i pe amărâții 

care munceau pe moșiile lor să atingă pământul cu fruntea. Așa că Radu, ajuns flăcău în toată 

firea, împreună cu o ceată de voinici, au luat calea codrului. Și-au făcut loc de popas și ascunziș 

în Pădurea Comorova, de lângă malul mării.  

De acolo îi pândeau pe cei bogați, îi jefuiau și împărțeau totul săracilor. Se dusese 

vestea despre vitejia și hotărârea haiducilor de a-i salva pe cei săraci de la pieire. Într-o zi Radu 

a fost anunțat de niște pescari că urma să treacă pe acolo o corabie încărcată cu bogății. 

Noaptea, la lumina lunii, voinicii au urcat pe corabie, au luat sacii mari și grei de atâta bogăție, 

i-au deschis și au rămas uimiți de ceea ce au găsit: mii și mii de corzi viguroase de viță-de-vie. 

 Au plantat vița, care a crescut, a dat rod, din care au făcut un vin cu o aromă și un gust 

ce nu se mai pomenise până atunci în ținutul Dobrogei. Cu trecerea anilor haiducii s-au așezat 

la casele lor. Radu s-a însurat și a avut trei fete. Când le-a venit vremea măritișului fata cea 

mare a luat de bărbat un fecior din Transilvania, cea mijlocie din Moldova și cea mică din 

Oltenia. Toate au primit ca zestre câte un mănunchi de butași de viță-de-vie, pentru ca soiul 

minunat din Murfatlar să nu se piardă în veci, să-și găsească loc de rodit pe tot cuprinsul țării. 
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  Amplasarea geografică a localității Murfatlar este 

propice cultivării soiurilor nobile de viță-de-vie, permițând 

concentrarea darurilor pământului, apei și soarelui, în picătura 

de chihlimbar sau de rubin, ce reprezintă sursa de desfătare a 

întregii omeniri.  

      Cu ajutorul dragostei oamenilor care au sfințit aceste 

locuri, s-a reuși transformarea unui ținut arid, cu un relief 

accidentat, prin care trecea doar drumul de acces al caravanelor 

de negustori, în una dintre bijuteriile Dobrogei, a țării și chiar a întregii lumi, 

numită Podgoria Murfatlar. 

      Crama Murfatlar adăpostește aproape 40 de ani de tradiție, sticlele 

prăfuite stau cuminți stivuite pe rafturi în Muzeul Vinului și al Viei, ce 

adăpostește zeci de exponate valoroase reprezentative pentru domeniul 

viticol din țară. 

       La Punctul Turistic se pot degusta multe sortimente de vin, se poate lua o masă 

tradițională cu muzică și voie bună într-o ambianță specifică. 

La sud localitatea este mărginită de dealurile de cretă, 

cu înalțimea de 100 m, unde a fost descoperit ansamblul 

rupestru Murfatlar, de o valoare inestimabilă datorită 

inscripțiilor cu caractere gotice, germanice, grecești și slavone 

din interior, ce atestă prezența creștinismul pe aceste pământuri 

încă din cele mai vechi timpuri. 

Acest ansamblu arheologic este 

alcătuit din camere și galerii, săpate în dealul de cretă, adăpostind 

prima biserică și primele chilii ale unei mănăstiri de pe teritoriul 

României. În interiorul  încăperilor, s-au descoperit desene de o 

inestimabilă valoare cu caracter laic și religios: animale diverse, cai, 

șerpi fantastici, corăbii, călăreți, oameni, cruci, unelte și obiecte de uz casnic: topoare, 

târnăcoape, dălți, oale, vase din ceramică, cuțite, amnare cât și arme: vârfuri de săgeți și o 

halebardă. Mare parte dintre ele și chiar porțiuni întregi decupate din pereții de cretă au fost 

transportate la Muzeul Regional Dobrogea și la Muzeul de Arheologie din București. 

      Ansamblul bisericuțelor de Murfatlar, reprezintă un monument unic în România, fiind 

un obiectiv științific, încă enigmatic, deci foarte valoros. 

O altă bijuterie a localității Murfatlar este Rezervația Naturală 

Fântânița, unde se găsec specii rare de plante și de animale, din acest 

motiv a fost dec larată monument al naturii, iar aceste specii sunt 

protejate prin lege. Ca și plante amintim Rușcuța și Bujorul de stepă, 

Piciorul Cocoșului, Ciulinul și Cărpinița, iar dintre animale: țestoasa 

Dobrogeană, Șarpele rău, Grivanul, Dihorul pătat și Spârcaciul. 
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Astfel de activități pun în valoare cunoștințele acumulate pe parcursul mai multor ani 

de școală îmbinând,  noțiunile teoretice cu cele practice, dezvoltându-le elevilor abilității și 

competențe necesare în viața de zi cu zi. 

 

Europa este şi casa mea! 

Exemplu de bună practică 

 

Prof. învăţământ preşcolar Dima Steluţa 

Grădiniţa cu program prelungit nr.11, Brăila 

 

 Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, sărbătorirea zilei de 9 Mai a 

devenit o tradiţie pentru  Grădiniţa P.P. nr.11 din Brăila. De ziua Europei, copiii grupei 

“Buburuzele” s-au bucurat de o activitate interesantă legată de cunoaşterea şi promovarea 

valorilor europene.  Cu acest prilej am derulat un proiect de o zi intitulat “Europa este şi casa 

mea!”, care a avut ca scop conştientizarea apartenenţei la marea familie europeană prin 

îmbogăţirea sistemului de cunoştinţe cu informaţii despre Uniunea Europeană. 

Proiectul a inclus o serie de discuţii cu copiii prin vizionarea  unei prezentări Power 

Point despre ţările Uniunii Europene, pentru a-i familiariza cu acest concept. Au făcut 

cunoştinţă cu simbolurile Uniunii Europene: steagul, moneda, au audiat imnul “Odă bucuriei”.  

Pentru a înţelege mai uşor conceptul de Uniune Europeană şi apartenenţa noastră ca şi 

popor la aceasta, am apelat la un desen însoţit de următoarele versuri: 

 

„Avem o casă mare, 

Numele Europa are, 

În ea o casă mijlocie 

Este-a noastră Românie,  

În ea o mică casă 

E Brăila mea frumoasă.”  
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După teorie a venit şi vremea ca micii europeni să îşi pună în valoare imaginaţia şi să 

redea prin desen şi lucrări practice   ce au înţeles  despre Uniunea Europeană şi cum văd ei 

relaţia cu copiii din alte ţări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astfel au  realizat un poster pe care l-au denumit “Copacul prieteniei europene” aşa 

cum şi l-au imaginat ei, cu pălmuţe colorate şi steguleţe ale diferitelor ţări din Europa. De 

asemenea şi-au confecţionat eşarfe albastre, ca şi steagul UE aplicând pe ele cele 12 steluţe 

galbene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posterul şi desenele copiilor au fost expuse în sala de clasă pentru a fi folosite pe viitor 

ca exemple şi pentru a da şi părinţilor posibilitatea de a vedea rezultatele activităţii desfăşurate,  

iar eşarfele le-au purtat la gât în timpul unui minispectacol organizat la nivel de grădiniţă, în 

cadrul căruia au prezentat un dans popular românesc. 
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Experienţa mi-a demonstrat că, uneori, creativitatea copiilor o poate depăşi pe a 

noastră, puterea de a surprinde esenţialul este mai mare, ideile sunt mai ingenioase, 

manifestând profunzime, spontaneitate şi naivitate în dorinţa de a găsi explicaţii pentru toate 

fenomenele şi evenimentele ce apar în jurul lor, fiind foarte mulţumită de receptivitatea 

copiilor la acest proiect. 

 

„De la joc la educație financiară” 

- Proiect de educație financiară - 

 

Prof. înv.preșc. Filip Ioana 

 Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța din Povești”, Tg. Mureș 

 

Motto: ,,Învățându-l pe altul îl faci mai bogat, fără ca tu să devii mai sărac.”  

(Proverb indian) 

Domeniul: 

          Educaţie pentru dezvoltare personală 

CONTEXTUL 

Argumentarea proiectului propus: 

          România are un grad mic de alfabetizare financiară, de 22%, planificarea unui buget este 

o necunoscută pentru trei români din patru, iar în ceea ce privește gradul de bancanizare, 

suntem pe locul 124 din 143 într-un clasament global, potrivit statisticilor recente. În acest 

context, începerea timpurie a educației financiare este un imperativ, iar programul ,,De la joc 

la educația financiară” reprezintă un răspuns la această necesitate. Totodată, se știe că educația 

financiară a românilor provine din familie, așa că exercițiile financiare pe care copiii le pot 

face și acasă cu părinții, pot suplimenta informațiile obținute la grădiniță. 

      Educația financiară a copilului trebuie să se realizeze încă de la o vârstă fragedă, atunci 

când aceștia încep să ceară prima bomboană, prima jucărie. Copiii trebuie să fie familiarizați 

cu banii, cu valoarea acestora, cum pot fi cheltuiți cu responsabilitate, cum pot fi economisiți, 

investiți sau donați în scop caritabil. 

      Nu este niciodată prea devreme pentru a începe și a face educație financiară.Copiii ar 

trebui să înceapă această activitate imediat ce au înțeles ideea că banii ne ajută să ne procurăm 

ceea ce avem nevoie și ceea ce ne dorim. Potrivit experților, majoritatea copiilor sunt pregătiți 

să însușească primele noțiuni despre bani în jurul vârstei de 3 ani. 

      Experiența pozitivă în parteneriatele cu părinții și comunitatea, rezultatele deosebite 

obținute, pot constitui puncte tari în vederea formării unui complex de abilități, deprinderi și 

cunoștințe cu spectru larg, utile în viața socială a copiilor. 
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DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Scop 

      Dobândirea unor deprinderi și abilități de management al banilor și de adaptare a 

deciziilor care au consecințe financiare, cultivarea unor valori de viață, utilizând forme și 

activități de învățare diversificate. 

Obiective specifice 

a)Privind preșcolarii 

- recunoașterea banilor și a  unor instrumente de plată și servicii bancare în contexte  practice 

accesibile copiilor 

- utilizarea unor elemente de limbaj specific domeniului financiar  

- identificarea situațiilor în care se realizează un schimb în natură (troc) sau o operațiune 

bancară 

- utilizarea , în situații date, a unor mijloace și tehnici bancare 

- analizarea situațiilor în care se pot obține banii 

- identificarea modalităților de gestionare a banilor 

- adoptarea unui comportament rațional în relație cu banii prin antrenarea copiilor în activități 

ce stimulează gândirea logico-creativă 

- formarea unor deprinderi de economisire a banilor 

- cultivarea generozității și a ideii de a oferi în vederea obținerii unui sentiment de bucurie 

pentru ei și pentru alții 

- exersarea unor conduite  prosociale, responsabile și civilizate 

- exersarea deprinderilor de igienă după utilizarea banilor 

b)Privind cadrele didactice 

- implementarea unui curriculum adecvat cerințelor proiectului 

- construirea unui mediu educațional stimulativ care să motiveze copilul în procesul de învățare 

- stabilirea regulilor și conduitelor ce pot fi însușite și respectate de către copii 

- adaptarea strategiilor pentru a răspunde nevoilor de însușire a unor noțiuni și comportamente 

legate de educația financiară 

c) Privind partenerii educaționli 

- implicarea partenerilor de proiect în sprijinirea acțiunilor și furnizarea de informații utile 

copiilor 

- conștientizarea părinților și a partenerilor educaționali cu privire la importanța cultivării în 

rândul copiilor a unui comportament responsabil în raport cu munca și banii 
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Grup țintă: 

           Beneficiari direcți 

- preșcolarii de la Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța din povești”, Tg. Mureș 

- școlari 

Beneficiari indirecți 

- cadrele didactice 

- părinții preșcolarilor, bunici 

Durata: 1 an școlar  

Conținutul proiectului 

Metotodologie 

  Acest proiect a fost propus cu speranța de a găsi noi modalități de colaborare a 

grădiniței cu parteneri locali (BRD filiala Tg. Mureș) și de a forma un complex de abilități, 

deprinderi și cunoștințe cu spectru larg, utile, deopotrivă, în viitorul parcurs școlar al copiilor 

și în viața socială  a acestora.  

        Prin derularea acestui parteneriat se dorește facilitarea inserției grădiniței în 

comunitate, stimularea și apariția unor atitudini și comportamente din partea copiilor care să 

vină în sprijinul ideii că banii nu răsar din pământ, nu cresc în copaci, ci se câștigă prin muncă, 

prin efort intellectual. 

       Printr-o instruire adecvată, copiii vor fi încurajați să înțeleagă că banii nu sunt o resursă 

nelimitată, care apare de fiecare dată când avem o nevoie sau o dorință. 

       Pentru implicarea părinților în activitățile propuse, se vor folosi metode de informare 

directă: ședințe cu părinții, materiale editate tip afiș, invitații, dezbateri. 

      Utilizând diferite strategii de învățare și consiliere, activitățile desfășurate cu grupul 

țintă vor reuși să formeze o atitudine corectă despre muncă, beneficiile acesteia și despre bani 

și adoptarea unui stil de viață sănătos, în relație cu aceștia 

Evaluarea internă va viza activitatea echipei de implementare a proiectului 

desfăşurându-se în întâlnirile lunare, ocazie cu care se va analiza activitatea responsabililor, 

propunând măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor.  

Analiza SWOT a proiectului la sfârșitul derulării acestuia de către coordonatorul de 

proiect, va stabili eficiența derulării acestui proiect, oportunități de continuare a proiectului în 

grădiniță. Toate acestea vor fi posibile dacă toți participanții (părinți, educatoare, comunitate) 

vor conlucra pentru a crea un mediu educațional propice derulării acestui proiect. 

       Regulament 

Conținuturile și mijloacele de realizare vor fi adaptate la nivelul de vârstă al copiilor, 

la disponibilitatea acestora de a asimila informațiile propuse și la interesul manifestat de copii 

pentru însușirea unor comportamente. 
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      Criterii de evaluare: 

- se vor stabili punctele tari, oportunitățile și punctele slabe în derularea proiectului. 

- se va monitoriza derularea proiectului la nivel de unitate, gradul de implicare și comunicare, 

comportamentele formate. 

                                                     Calendarul activităților 

1. ,,Un ban mic pentru un vis frumos!” 

- întâlnire cu un reprezentant al BRD 

- lansarea proiectului 

2. ,,Monede și bancnote” 

- activitate pe centre (selectare, grupare, amprentare, recunoaștere) 

3. ,,Povestea monedei” 

- lectura educatoarei 

4. ,,La magazin”   

- activitate pe centre (joc de rol, înregistrarea cheltuielilor în bugetul familiei, întocmirea 

unei liste de cheltuieli) 

5. ,,Cât, când și cum le oferim bani copiilor?” 

- consilierea părinților 

6. ,,Hai să facem troc!” 

- schimb de jucării și produse ale activității copiilor 

7. ,,Cum putem sprijini copilul să înțeleagă că banii au valoare?” 

- lectorat cu părinții 

8. ,,Pușculița” 

- confecție 

9. ,,Economii pentru mai târziu” 

- vizită la bancă 

10. ,,Banul muncit” 

- teatru cu actori 

11. ,,Muncim și dobândim” 

- confecție, pictură, desen 

12. ,,Galeria cu valori” 

- expoziție cu vânzare, activitate umanitară 
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13. ,,Ce și cât cumpărăm?” 

- convorbire 

14. ,,Îmi ajut familia muncind” 

- întocmirea listei de activități casnice 

15. ,,Bugetul familiei” 

- întocmirea listei de cheltuieli împreună cu familia și prezentarea ei 

16. ,,File de jurnal” 

- întocmirea jurnalului și prezentarea consemnărilor 

Metode și tehnici de lucru: braistormingul, problematizarea, expunerea narativă, 

conversația, exercițiul, demonstrația, simularea, jocul imitativ. 

Forme de organizare: 

- frontal, pe grupuri mici, individual, pe echipe 

Rezultate preconizate: 

- raportul final prezentat coordonatorului de program la nivel judeţean 

- realizarea unui CD cu aspecte  din timpul  activităţilor 

- realizarea unui Jurnal de proiect sau efectuarea unor consemnări în jurnalul grupei 

- portofoliul proiectului 

- expoziție cu vânzare în vederea realizării unui act caritabil 

- prezentarea acţiunilor în mass-media, în cadrul cercului pedagogic  

- includerea proiectului în oferta educațională a grădiniței 

Resursele proiectului 

Umane: preşcolari, şcolari, educatoare, părinţi, parteneri educaţionali 

 Materiale: 

- reviste, broșuri, postere, imagini 

- monede, bancnote românești și europene 

- casă de marcat 

- CD ,,De la joc la educația financiară” 

- carnet de economii 

- extract bancar 

- pușculița de economii 
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Parteneri educaționali: 

- BRD filiala Tg. Mureș 

- Şcoala Gimnazială ,,Europa”, Tg. Mureș 

EVALUARE 

- Jurnalul proiectului 

- Portofoliul proiectului 

- realizarea  unui CD cu activităţile desfăşurate 

- realizarea unei expoziţii cu vânzare 

- întocmirea unui raport cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect.  

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 

Vom avea în vedere continuarea proiectului, oferind copiilor şi părinţilor posibilitatea 

de a propune noi teme şi mijloace de realizare, asigurând astfel  un grad ridicat de implicare a 

familiei în demersul didactic și vom face propuneri pentru includerea proiectului în oferta 

grădiniței. 

DISEMINAREA REZULTATELOR: expuneri în cadrul unor sesiuni,simpozioane, 

publicații 

Bibliografie 

- Curriculum pentru învățământul preșcolar, Editura All, București, 2008 

- Ligia Georgescu-Goloșoiu, ,,De la joc…la educația financiară”,Editura Explorator, Ploiești, 

2015 

 

„Muzeul judeţean de ştiintele naturii, muzeu - şcoală” 

Exemple de bună practică  

 

Prof. Înv. Preșc. Bulău  Georgeta 

Grădiniţa cu p.p. „Scufiţa Roşie” Ploieşti 

Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de activitate didactică 

extraşcolară. Am derulat parteneriatul educaţional GRĂDINIŢĂ-MUZEU, în cadrul căruia 

programul interactiv  VREAU SĂ ŞTIU! a asigurat nevoia de cunoaştere a preşcolarilor. 

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi conţinut specific, este în mod natural 

complementară activităţii de învăţare realizată în sala de grupă. 
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     Prin activitatea din domeniul  Ştiinţei DELFINII-PRIETENII DIN ADÂNCURI , 

copiii au pătruns în lumea marina plină de mistere şi curiozităţi. 

       La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul imaginilor 

sau a substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă). 

Rolul educatoarei este acela de a organiza activităţi educative stimulative,de a oferi în mod 

gradat şi în acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele 

şi normele eco-civice. 

 

    Activitatea de observare PĂSĂRI CĂLĂTOARE a avut ca scop cunoaşterea de către 

copii a unor specii de păsări călătoare şi sedentare din avifauna României.  Activităţile 

extracurriculare  sunt apreciate  de  copii. Prin aceste acţiuni se  dezvoltă interesele şi 

aptitudinile copiilor,se optimizează procesul de învăţământ, creează un sentiment de siguranţă 

şi încredere tuturor participanţilor.În acelaşi timp  aceste activităţi extracurriculare au  un 

caracter colectiv, ele conduc la « sudarea legăturii » dintre covârstnici, îi învaţă să trăiască în 

grup si să aparţină unui grup. 
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    Prin activitatea din domeniul experienţial Ştiinţă DACĂ ŞI PLANTELE AU VIAŢĂ,   

s-au fixat noţiuni despre specii de plante , printr-un permanent dialog  între muzeograf-

educatoare- copii.  Vizitele la muzeu, organizate selectiv pe domenii experienţiale “Ştiinţe”, 

“Om şi societate” au constituit un mijloc de a intui şi preţui natura. Ei au dobândit o mare 

cantitate de informaţii despre flora şi faună, despre muncă şi viaţa omului în diferite contexte. 

Şi-au îmbogăţit  reprezentările  despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, 

despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei. 

 

Copilul și comunicarea 

 

Prof. înv. primar Dicu Mariana 

Școala Gimnazială Nr. 5, Brașov 

 

Procesul de comunicare desfăşurat în context şcolar are o anumită specificitate sub 

aspectul manifestărilor sale. Acest fapt se datorează, pe de o parte, caracterului intersubiectiv 

al relaţiei educaţionale, iar, pe de altă parte, caracterului dinamic accentuat al procesului 

comunicativ. Dintr-o asemenea perspectivă apare semnificativ faptul că mesajele cu care se 

operează în context şcolar privesc atât ansamblul cunoştinţelor care fac obiectul proceselor de 

predare-învăţare, cât şi informaţii cu alte semnificaţii ( de conlucrare, educative etc. ). 

Procesele de comunicare mijlocesc influenţa comportamentală exercitată în contextul 

interacţiunii didactice, operând atât prin modificarea comportamentului profesorului, cât şi 

prin modificarea comportamentului elevului. 

În linii generale se conturează câteva adevăruri asupra procesului de comunicare 

realizat în context şcolar între profesor şi elev:  

-pentru creşterea efectelor comunicative şi prin ele a randamentului şcolar, este necesar ca 

bunele relaţii de comunicare să fie cultivate în mod explicit. Cel ce dă tonul acestei interacţiuni 

este adultul; 

-calitatea procesului didactic depinde de calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc 

în sala de clasă, între educator şi educabili; 
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-procesele de comunicare nu pot fi transpuse în manifestări exclusiv observabile, dimpotrivă, 

ele angajează atât aspecte bine conştientizate, cât şi mai puţin conştientizate; 

-rezultatele procesului didactic sunt superioare atunci când cei doi interlocutori au 

posibilitatea să-şi schimbe rolurile ( respectiv de emiţător şi receptor ); 

-clasa şcolară crează un autentic câmp psihologic care are ca rezultat faptul că factorii, relaţiile 

şi interdependenţele care se stabilesc contribuie la efectele cumunicative globale. 

Înţelegerea acestor fenomene este de dată relativ recentă. Unul dintre cele mai dificile 

obstacole de învins îl constituie mentalităţile pe care profesorii le au referitor la poziţia ce le 

revine în raport cu elevii şi referitor la concepţia pe care o au despre autoritate. Renunţarea la 

atitudinile hiperautoritariste şi la statutul de privilegiat favorizează dezvoltarea calităţilor de 

bun mediator. 

Mijloacele prin care profesorul poate realiza aceste lucruri sunt diverse: mişcările, 

folosirea anumitor gesturi, flexibilitatea vocală, entuziasmul, umorul sunt aspecte 

definitorii pentru ceea ce se numeşte comportament comunicativ. Rolul decisiv îl deţine 

profesorul care prin comportamentul şi atitudinile sale creează un climat permisiv, deschis 

către comunicare. Astfel, comunicarea sugestivă, vorbirea expresivă, gestica adecvată, 

demonstrativitatea de comunicare, expunerea semnificativă şi inteligibilă, expunerea 

impresionantă şi totodată lucidă, capacitatea de a incita la dialog sunt numai câţiva factori 

care se detaşează în mod deosebit în vederea eficientizării comunicării.  

Cele mai bune prilejuri de dezvoltare a abilităţilor de comunicare s-au dovedit 

interacţiunile elev-elev. Înainte de toate este necesar ca şcoala să ofere elevilor ocazii de a 

comunica. Aceasta presupune că, pentru antrenarea elevilor în procesul de comunicare, nu 

trebuie să li se pretindă să vorbească mult, ci să fie găsite modalităţi de intensificare a 

interacţiunilor elev-elev în planul schimbului informaţional şi interpersonal. 

Educabilul trebuie să aibă motive întemeiate atât logic, cât mai ales emoţional pentru a 

se lăsa atras în interacţiune şi în efortul propus de activităţile de învăţare. În acest sens, climatul 

afectiv al grupului şcolar în care el este integrat constituie o variabilă hotărâtoare în procesul 

modelării comportamentului său de tip comunicativ.  

Exemplu de activitate: 

ACTIVITATEA: „SUS CORTINA!” 

 Face parte din opționalul „Teatrul și păpușile” 

 Discipline implicate: Comunicare în limba română, Arte vizuale și abilități practice, 

Dezvoltare personală, Muzică și mișcare. 

 Competențe vizate: 

 - Utilizarea diverselor piese de teatru sau scenarii originale în desfășurarea unei serbări; 

 - Desprinderea semnificației globale și a unor informații de detaliu din mesajul ascultat; 

- Interpretarea vocală, după auz,  a unor cântece, cuplete, respectând o dicție și o emisie 

corectă; 

 - Acompanierea  ritmică  a tehnicilor de lucru cu păpușile actor; 
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 - Respectarea etapelor de realizare în pregătirea și confecționarea unor produse; 

 - Aprecierea unui produs în funcție de proiectul inițial; 

 -Aplicarea regulilor stabilite în desfășurarea spectacolelor, în relațiile cu colegii și 

spectatorii. 

 Obiectiv transdisciplinar: Promovarea la modul concret a circuitului EDUCAȚIE – 

FORMARE – CREATIVITATE. 

 Locul de desfășurare: sala de clasă, Teatrul de păpuși din Brașov. 

 Participanți: elevii clasei, frați mai mici sau mai mari, părinții și bunicii.  

 În trecut, unele societăți foloseau păpușile în cadrul practicilor religioase pentru a spune 

povești sacre. Acum păpușile sunt folosite mai mult pentru distracție. Totuși, ele încă 

joacă un rol important în dezvoltarea copilului.  

 PĂPUȘILE ȘI COMUNICAREA – Copiii au dificultăți de comunicare și 

interrelaționare. Pot fi agitați sau timizi sau să sufere de neglijare. Pot fi hiperactivi sau să dea 

dovadă de puțină concentrare. Crearea păpușilor și folosirea lor pot adesea ușura trecerea peste 

anumite dificultăți. Copilul se simte într-un mediu nou, iar păpușa devine centrul atenției și 

prinde viață în diverse moduri.  

 PROCEDURĂ: 

a) Elevii învață să confecționeze păpușa  ( păpușa din ziar ); 

b) Se formează grupuri de 5-6 elevi; 

c) Se creează poveștile  ( pot fi chiar ei personajele sau personaje inventate;  povestea 

poate fi creată din propriile lor idei, în funcție de personaje; copiilor le place să creeze 

o piesă cu păpuși și să o prezinte celorlalți ); 

d) Piesa este prezentată în fața celorlalte grupuri. 
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CONCLUZII:  

- Este important să implicăm copiii în crearea păpușilor; 

- Păpușile ajută copilul să comunice în situații complexe; 

- Avantajul lucrului cu păpușile este că elevul are controlul asupra lor și că situația de 

comunicare ( povestea, sceneta ) este „extrasă” din experiența directă a copilului; 

- Copiii cu dificultăți emoționale și comportamentale „ vor relaționa” prin păpuși atunci 

când nu vor putea relaționa cu oamenii; 

- Păpușa este ca o mască, dar care nu este pusă direct pe față. Ea are aceleași proprietăți 

variate. Cu ajutorul păpușilor pot fi explorate diferite probleme, care altfel ar fi lăsate 

fără rezolvare (frica, anxietatea );   
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Dascăli eficienţi, management eficient în context european 

Prof. Ardelean Catarina, 

Şcoala Gimnazială “I. G. Duca” Petroşani - Hunedoara 

 

 “Învăţătorul este cel care dăruieşte fiecărui om, la pornirea lui în drumul spre lumină, 

primele elemente, călăuzindu-i paşii spre marele titlu de OM. El este acela care modelează 

materialul cel mai de preţ – COPILUL – tinzând ca din fiecare bloc de marmură brută să 

realizeze o fiinţă înzestrată cu cele mai frumoase trăsături, un om care să înmănuncheze 

calităţile morale cele mai înalte.” (Dumitru Salade) 

 Necesitatea regândirii şcolii, a educaţiei, este una din provocările deja lansate în 

societatea contemporană. Şcoala modernă ar trebui să se caracterizeze prin schimbare, 

inovaţie, dynamism. În societăţile moderne cunoaşterea este echivalentă cu ştiinţa. Elevul 

învaţă nu doar pentru ”a şti” şi a stoca o serie de informaţii, ci şi pentru “a face”, pentru a folosi 

ceea ce a învăţat în folosul propriu şi al celorlalţi. A şti ce să faci cu ceea ce ai învăţat devine 

un deziderat major. 

Şcoala de astăzi traversează o nouă perioadă, educatorul de astăzi trebuie să devină un 

dascăl de tip nou, manager desăvârşit, care organizează, conduce, dirijează, ajută, oferă 

informaţii, încurajează, cooperează, îşi iubeşte învăţăceii şi este un model pentru ei. Dascalul 

modern este un animator, un moderator care implică elevii activ, îi motivează, promovează 

învăţarea prin cooperare, învăţarea eficientă, creativă. A fi înconjurat mereu de copii este 

pentru dascăl cea mai mare bucurie. Ei înseamnă dragoste, zâmbet, încredere, echilibru, forţă 

interioară, informaţii noi, curaj, credinţă, optimism. 

Băieţi sau fete, bogaţi sau săraci, inteligenţi sau mai puţin dotaţi, copiii visează, tac şi 

ascultă, sau vorbesc şi uneori spun mari adevăruri. Cuminţi sau neastâmpăraţi, toţi au nevoie 

de iubire, de atenţie, de răbdare şi de timp. Succesul sau insuccesul lor depinde de timpul pe 

care îl acordăm lor pentru şcoală, timp liber pentru prieteni, pentru cunoaştere. Acţiunea 

educaţională prin care dascălul se regăseşte în elevii săi este cheia cu care se deschide poarta 

succesului. 

“Spre a creşte OAMENI, înainte de orice ştiinţă şi orice metodă, trebuie să ai inimă” 

spunea Pestalozzi.  

Iubirea ca şi talentul constituie un dar înnăscut. Nimeni nu poate oferi iubire celui care 

nu o are de la natură, după cum nimeni nu poate oferi cuiva talent. Ar fi extraordinar ca dascălii 

să aibă dragoste pentru copii şi să aibă şi talent. El nu-şi practică meseria cu oboseală, cu stress, 

cu nerăbdarea de a se termina lecţia. Demersurile sale sunt pline de bunătate, de înţelegere şi 

înţelepciune. Un educator valoros va fi blând atâta timp cât blândeţea nu devine slăbiciune şi 

va fi sever doar atunci când este necesară corectarea fermă a unor greşeli. O bună educaţie 

inspiră elevului respect şi stimă faţă de propria persoană şi faţă de educator, fără a nimici 

personalitatea, imaginea sinelui. 

Înconjuraţi fiind permanent de o ambianţă de încredere, respect, înţelegere şi bunătate, 

copiii de vârstă şcolară mică vor dobândi atât cunoştinţe cât şi deprinderi, atitudini şi abilităţile 

necesare pentru a realiza progresul şi adaptabilitatea la cerinţele societăţii de azi. Ei trebuie 
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învăţaţi să trăiască în această lume devenind active, punând întrebări, găsind soluţii, acţionând 

creativ, conştineţi de propria lor formare şi devenire. 

Inteligenţa şi măiestria didactică pot fi dovedite în abordarea unor strategii activ-

participative, a unor metode noi, al unui nou stil de muncă cu elevii. Dascălul eficient va îmbina 

cu pricepere principii, metode şi procedee, forme de organizare noi, va crea un climat de 

cooperare în colectivul pe care îl îndrumă şi conduce. Dascălul eficient, conştient fiind de 

încrederea, devotamentul, respectul şi ataşamentul afectiv al celor educaţi, îi va supune la efort 

intelectual, fizic şi moral, va crea un climat educativ democratic optim şi prin competenţele 

sale didactice va impune respectul faţă de personalitatea proprie. Copilul de vârstă şcolară mică 

simte imperios nevoia unui model, spre imitaţie. El îl va alege ca model pe cel către care simte 

o mai profundă afecţiune, iubire şi respect. Dascălul posedă această pârghie care nu dă greş: 

exemplul personal. 

 În teoria şi practica didactică contemporană, problematica educativă cunoaşte abordări 

ştiinţifice noi, complexe, interdisciplinare, susţinute de argumente ce impun participarea activă 

şi reflexivă a elevilor la procesele învăţării şi evaluării. Aceasta reprezintă un tip superior de 

instruire, care se bazează pe activizarea subiecţilor, pe implicarea şi participarea lor, pe 

instaurarea de interacţiuni, de schimburi intelectuale, verbale, de idei, confruntări de opinii. 

 Educarea copiilor în spiritul  unor valori democratice presupune un demers formative, 

care ar fi bine să urmărescă respectarea unor exigenţe cum ar fi: 

* instaurarea în clasă a unui climat educational democratic; 

* discutarea liberă a unor probleme de interes general; 

* adresarea reciprocă de întrebări; 

* examinarea critică a problemelor; 

* luarea în considerare a mai multor alternative; 

* încurajarea introspecţiei şi a învăţării bazate pe experienţă; 

* stimularea şi încurajarea încrederii în capacităţile proprii. 

 Un cadru educaţional menit să încurajeze interacţiunea pozitivă, diversitatea de opinii, 

spiritual critic se va baza pe metodele participative: dezbaterea, studiul de caz, jocul de rol, 

brainstorming-ul, învăţarea în echipă, prin cooperare, problematizarea, învăţarea prin 

descoperire, abordarea euristică. 

 Pentru a-şi atinge pe deplin finalităţile formative, democratizarea procesului instructiv-

educativ, s-ar putea realiza în două feluri: un management şcolar bazat pe principii democratice 

şi un management al clasei la acelaşi nivel. 

 Şcoala poate fi considerată “o societate în miniatură”, un spaţiu în care pot fi regăsite 

elementele care caracterizează viaţa social-politică. Acesta ar fi un motiv în plus pentru ca 

valorile democratice să fie efectiv practicate la nivelul conducerii instituţiilor de învăţământ, 

în speranţa că elevii le vor sesiza şi le vor aplica la rândul lor, atât ca elevi cât şi în viitoarea 

viaţă de adulţi. 



 
 

 

 

64 

 
 

 

Nr. 22 - ianuarie 2018 

 În acest sens, ar putea fi sugerate câteva direcţii de îmbunătăţire a managementului 

şcolar: 

♦ înţelegerea relaţiei între participare şi atingerea scopurilor; 

♦ dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi stimularea responsabilităţii; 

♦ valorizarea spiritului de echipă, a implicării şi creativităţii;  

♦ cunoaşterea şi respectarea drepturilor şi îndatoririlor; 

♦ promovarea respectului, lupta împotriva prejudecăţilor şi discriminării; 

♦ acceptarea diversităţii, oferirea de oportunităţi şi şanse egale; 

♦ implicarea părinţilor, încurajarea dialogului şi cooperării. 

 Managementul clasei reprezintă nivelul de bază al organizării activităţii instructiv-

educative, acela la care are loc interacţiunea concretă între educator şi cel educat. Procesul de 

învăţământ ar trebui să se desfăşoare într-un climat permisiv, care să le ofere elevilor 

posibilitatea de a pune întrebări, de a dialoga cu educatorul. O astfel de atmosferă ar permite 

depistarea timpurie şi combaterea unor stereotipuri, pejudecăţi, idei xenofobe. Este bine ca 

elevii să fie cooptaţi în stabilirea unor reguli ale clasei pentru a înţelege mai bine măsurile care 

se vor lua în cazul încălcării lor. Regulile ar trebui să fie flexibile, dar aplicate consecvent, fără 

excepţii. Părnţii ar trebui implicate în mai mare măsură in aplicarea regulilor, în desfăşurarea 

unor demersuri sau activităţi împreună cu elevii. 

 Educaţia în spiritul valorilor democratice presupune o regândire a raporturilor dintre 

cadrele didactice şi elevi, între părinţi şi şcoală, în sensul democratizării acestor relaţii. 

Bibliografie: 

1.Ionescu Miron, Chiş Vasile, “Strategii de învăţare şi predare”, Ed. ştiinţifică, Bucureşti, 

1992; 

2.Mureşan Pavel, “Învăţarea eficientă şi rapidă”, Ed. Ceres, Bucureşti, 1990; 

3.Ionescu Miron, Radu Ioan, “Didactica modernă”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2004; 

4.Joiţa Elena, “Management educaţional”, Ed. Polirom, Bucureşti, 2000. 
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Evaluarea competențelor de comunicare orală 

 

Prof. înv. primar Busti Florentina-Ioana  

Școala Gimnazială “Nichita Stănescu” Baia Mare 

Secțiune de test - ascultare, clasa a IV-a 

CE VERIFICĂM? 

 Poate procesa texte la diferite viteze de rostire 

 Poate înțelege texte la nivel global și local 

 Poate repera cu ușurință informații specifice din textele audiate 

 Poate deduce /aproxima sensul unui cuvânt cu ajutorul contextului și al co-textului 

 Poate recunoaște mărcile coezive în vorbire 

 Poate ierarhiza informațiile dintr-un text audiat 

 Poate face inferențe logice, explicative și pragmatice în textele cu tematică familiară 

 Poate folosi cunoștințele generale despre lume, experiența personală și contextul 

(scopul și cadrul comunicării) pentru a interpreta mesajul textului 

 Poate înțelege și sensul figurat al unor structuri 

 Poate recunoaște multe funcții ale intonației (atitudine, sentimente și emoții etc.) 

 Poate sesiza corespondența elementelor verbale cu cele nonverbale (gesturi, mimică) 

în comunicare 

 Poate identifica atitudini și sentimente 

 Poate caracteriza personajele din textele audiate 

CE TIPURI DE TEXTE? 

 Texte narative mai lungi, cu structuri mai complexe (povești populare și alegorice, 

povestiri cu aventuri, nuvele, legende istorice și eroice, mituri), în care ordinea 

cronologică de desfășurare a întâmplărilor poate fi alterată prin introducerea unor 

episoade de flashback și în care naratorul extern se combină cu cel intern; personajele 

pot fi mai numeroase, însă caracterizarea lor se face, în general, indirect (nu în manieră 

descriptivă), iar relațiile dintre secvențele textului nu sunt  

 Texte scurte, științifice, pe temele pe care elevii le aprofundează la alte materii în ciclul 

primar; 

 Interviuri radio/TV pe teme de interes 

 Instrucțiuni simple (rețete simple, reguli de joc) sau mai complexe/detaliate (cum se 

ajunge dintr-un loc în altul, instrucțiuni de utilizare etc.); 
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Exerciţiul 1 

Sarcina: Ascultaţi povestirea şi completaţi spaţiile libere cu informaţiile care lipsesc. 

1) Vlad Ţepeş a fost voievodul ...  

2) La curtea domnească au sosit soli din partea sultanului 

turc,... 

 

3) Solii au făcut plecăciuni, însă ...  

4) Vlad Îepeş s-a arătat deranjat de atitudinea ...  

5) Voievodul a poruncit să li se fixeze turbanele cu ...  

 

Vlad Ţepeş şi solii turci 

Deşi Vlad Voievod al Ţării Româneşti se străduia să păstreze relaţii de bună înţelegere 

cu vecinii, nu îngăduia să nu i se arate respectul cuvenit ca unei ţări, fie aceasta chiar şi o ţară 

mică — cum era Valahia. 

La curtea domnească a Ţării Româneşti au venit soli din partea lui Mahomed, sultanul 

turc. De cum au intrat în sala mare de primire a oaspeţilor aceştia au făcut plecăciuni adânci, 

după cum era obiceiul la ei, însă nu şi-au descoperit capetele, ci au rămas cu turbanele pe 

creştet. Domnitorul muntean îi intrebă, fără ca să-şi ascundă nemultumirea: 

— De ce faceţi aşa? Nu ştiţi oare că vă aflaţi înaintea stăpânitorului acestei ţări? 

Solii turci nu-şi descoperiră totuşi capetele: 

— Aşa-i obiceiul în ţară la noi, Măria Ta; iar stăpânul nostru îl păstrează. Atunci lui 

Vlad Ţepeş nu-i mai răbdă inima atâta ocară şi ridică mâna a poruncă: 

— Dacă sultanul suferă de la voi ruşinea că staţi cu capul acoperit în faţa lui, noi nu 

suntem obişnuiţi aşa. Oricum, duceţi-i vorbă să nu mai trimită obiceiurile sale la alţi stăpânitori, 

care nu au arătat dorinţa că ar vrea să le aibă ori să le împământească şi la ei. Eu însă, dacă nu 

primesc legea voastră, nu înseamnă că încerc totodată să vă împiedic să o păstraţi. Ba, din 

contra: dorinţa mea este să sprijin şi să întăresc legea voastră, să o ţineţi cu străşnicie; aşa că 

porunca este să vi se prindă turbanele de capete. 

Cu cuie de fier le-au fost bătute turbanele în pielea capului… Apoi Vlad Ţepeş le-a dat 

drumul solilor să meargă să-i spună sultanului cum fiecare neam trebuie să-şi păstreze 

obiceiurile, tradiţiile, însă nu să le impună altora, fie aceştia chiar şi supuşii lor. 

Sursă:http://legendeleromanilor.ro 
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Exerciţiul 2 

Sarcina: Ascultaţi legenda şi uniţi cu o linie fiecare denumire a zilei cu textul care o descrie: 

1) Un bărbat care poate deschide poarta cerului marţi 

2) Ȋntr-o zi rea oamenii nu pleacă la drum luni 

3) O femeie care iubeşte pe Maica Domnului duminica 

4) Sfântul Nicolae iubeşte acest bărbat miercuri 

5) Verişoara primară a soarelui joi 

 

Legenda zilelor săptămânii 

         Ȋn folclorul românesc zilele au şi ele sufletul lor, sunt aşa, ca nişte făpturi, iar înainte 

vreme umblau pe pământ, de aceea avem zile bune şi zile rele, zile îmbelşugate şi zile sterpe, 

zile femeie şi zile bărbat. Se povesteşte că „Luni” e bărbat şi e bun pentru începutul tuturor 

lucrurilor, ţine cheia de la cea dintâi poartă a cerului, iar când treci pragul spre lumea de 

dincolo îţi arată drumul pe care trebuie să mergi. „Marţi” e tot bărbat, dar e zi pocită, zi rea, 

în care nu-i bine să începi nimic şi nici să pleci la drum. E ziua Sfântului Ilie şi postul se ţine 

pentru duşmani. „Miercuri” e femeie, zi bună, solară, în care se posteşte pentru Maica 

Domnului, iar „Joi” e bărbat, zi norocoasă, benefică drago- stei  şi căsătoriei, aflată sub 

protecţia Sfântului Neculai. „Vineri” e una dintre zilele cele mai încăr- cate de sacralitate, e 

sora „Duminicii” şi stă sub semnul Crucii dătătoare de viaţă, pentru care se şi posteşte. 

Sâmbătă e tot femeie, însă e zi nefastă, ziua în care se aduc ofrande moşilor de neam, când 

cerul se deschide, iar morţii se uită să vadă dacă au primit ceva de pe „astă lume”. Nu-i bine 

să începi nimic, nici lucru, nici drum şi, îndată ce te scoli, trebuie să-ţi faci cruce, „căci dracii 

toată săptămâna rod lanţurile diavolului”, iar sâmbăta doar într-o cruce se mai ţin. Avem 

noroc că vine „Duminica”, zi solemnă, festivă, luminoasă, cea mai mare şi mai frumoasă 

dintre toate, ziua rugăciu nii, a învierii, a bucuriei, a nunţilor şi jocurilor. Se povesteşte că 

„Duminica” e o sfântă înveşmân- tată în alb care locuieşte într-un palat de aur, dincolo de 

apa sâmbetei; unii spun că ar fi verişoară primară cu soarele, alţii că ar fi mama 

Mântuitorului.(articol publicat în Folclor, Legende calendaristice) 

Exerciţiul 3 

Sarcina: Ascultaţi informarea  meteorologică şi notaţi cu adevărat (A) sau fals (F) afirmaţiile 

din tabel:  

În Banat şi Oltenia va ploua abundent.   

2)   În Carpații Meridionali se va depune un strat subţire de zăpadă.  

http://legendeleromanilor.ro/category/folclor/
http://legendeleromanilor.ro/category/legende-calendaristice/
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În Moldova vor cădea precipitaţiisub formă de lapoviţă şi ninsoare.  

În sudul țării vântul nu va atinge 65 km/h.  

 

INFORMARE METEOROLOGICĂ 

          În intervalul 12 octombrie 2015, ora 19 –13 octombrie 2015, ora 10, aria precipitaţiilor 

va cuprinde cea mai mare parte a ţării. Acestea vor fi la început sub formă de ploaie, iar la 

munte, treptat, vor predomina ninsorile. În cursul nopţii de luni spre marţi (12/13 octombrie ), 

precipitaţii sub formă ploaie se vor semnala şi în cea mai mare parte a Moldovei.             

          În Banat şi Oltenia, cantităţile de precipitaţii vor fi mai abundente  şi vor depăşi local 

15-20 l/mp şi izolat, în zona deluroasă şi montană aferentă, 30-40 l/mp. Ȋn Carpaţii Meridionali 

şi în Munţii Banatului se va depune un strat subţire de zăpadă, iar vântul va avea intensificări 

mai ales pe creste cu viteze ce vor depăşi la rafală 70-80 km/h. Temporar, intensificări ale 

vântului se vor semnala local în regiunile sudice şi pe arii restrânse în centru, cu viteze de 45-

55 km/h şi izolat peste 55-65 km/h.  www.informaremeteo.ro 

Exerciţiul 4 

Sarcina: 

 Ascultaţi „Legenda ciocârliei” şi notaţi cu adevărat (A) sau fals (F) afirmaţiile din tabel: 

1) Ȋmpăratul Roşu nu doreşte să se căsătorească cu Lia.  

2) Deşi o iubeau toţi, ea era supărată şi plângea.  

3) Calul mării a ajutat-o să treacă peste apă.  

4) Mama Soarelui  nu voia să ştie că e fată.  

5) Ea a prefăcut-o în pasăre.  

 

Fişa profesorului 

Exerciţiul 1 

Sarcina: Ascultaţi povestirea şi completaţi spaţiile libere cu informaţiile care lipsesc. 

Răspuns aşteptat  

1) Vlad Ţepeş a fost voievodul ... Ţării Româneşti 

2) La curtea domnească au sosit soli din partea sultanului turc, 

... 

Mahomed 

http://www.informare/
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3) Solii au făcut plecăciuni, însă ... nu şi-au descoperit 

capetele 

4) Vlad Ţepeş s-a arătat deranjat de atitudinea ... solilor 

5) Voievodul a poruncit să li se fixeze turbanele cu ... cuie 

 

Exerciţiul 2 

Sarcina: Ascultaţi legenda şi uniţi cu o linie fiecare denumire a zilei cu textul care o descrie: 

Răspuns aşteptat  

1) Un bărbat care poate deschide poarta cerului marţi 

2) Ȋntr-o zi rea oamenii nu pleacă la drum luni 

3) O femeie care iubeşte pe Maica Domnului duminica 

4) Sfântul Nicolae iubeşte acest bărbat miercuri 

5) Verişoara primară a soarelui joi 

  

 

Exerciţiul 3 

Sarcina: Ascultaţi informarea  meteorologică şi notaţi cu adevărat (A) sau fals (F) afirmaţiile 

din tabel  

Răspuns aşteptat:1-A; 2-A; 3-F; 4-F; 

 

Exerciţiul 4 

Sarcina: Ascultaţi „Legenda ciocârliei” şi notaţi cu adevărat (A) sau fals (F) afirmaţiile din 

tabel: 

 

 

 

1. În Banat şi Oltenia va ploua abundent.  A 

2. În Carpații Meridionali se va depune un strat subţire de zăpadă. A 

3. În Moldova vor cădea precipitaţiisub formă de lapoviţă şi 

ninsoare. 

F 

4. În sudul țării vântul nu va atinge 65 km/h. F 
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Răspuns aşteptat  

1) Ȋmpăratul Roşu nu doreşte să se căsătorească cu Lia. F 

2) Deşi o iubeau toţi, ea era supărată şi plângea. A 

3) Calul mării a ajutat-o să treacă peste apă. A 

4) Mama Soarelui nu voia să ştie că e fată. F 

5) Ea a prefăcut-o în pasăre. A 

 

Studiu de caz 

Copiii și problema migrației în România 

 

                                                                                  Prof. învățământ primar Călugăr Melania 

                                                                                 Școala Gimnazială ,,Ioan Vlăduțiu” Luduș 

 

Conform ultimelor formulare de înregistrare a datelor despre copiii cu părinții plecați 

la muncă în străinătate completate de către învățătorii și diriginții de la Școala Gimnazială 

,,Ioan Vlăduțiu” Luduș, numărul total al copiilor din școala noastră care au ambii părinți plecați 

la muncă în străinătate este de 10, iar 8 elevi au singurul părinte susținător plecat la muncă in 

străinătate. Dintre aceștia, 16 sunt lăsați în grija bunicilor, iar 2 în grija unor mătuși. Totalul 

copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate este de  66, din efectivul  de 770 elevi ai școlii. 

Țările în care sunt plecați părinții sunt: Germania (19), Anglia (12), Spania (13), Italia (7), 

Olanda (3), Belgia (3), Franța (2),  Austria (2), Polonia, Afganistan, Suedia, Elveția, Iran. 

A. Problema migrației 

Fenomenul migrației nu este unul specific doar societăților moderne, ci a existat 

dintotdeauna, concretizat prin invazii, colonizări, transhumanță, cel mai adesea datorat atracției 

pe care au exercitat-o zonele mai bogate pentru populațiile sărace sau dornice de a obține o 

bunăstare mai mare. 

Fără a face o istorie a migrației în Romănia înainte de 1989, este evident că, după 

căderea regimului dictatorial din țara noastră, fenomenul migrațional cunoaște în România o 

creștere fără precedent. 

 Categorii de emigranți: 

a) Persoane cu înaltă calificare, cu competențe în domeniile de vârf ale tehnologiei, 

medici, profesori; 

b) Persoane cu nivel mediu de pregătire din domeniile: construcții, medical, personal din 

alimentația publică și hotelier; 
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c) Persoane necalificate sau semicalificate care acceptă să lucreze în agricultură, 

construcții, menaj, îngrijirea oamenilor bătrâni; 

Cauza principală a migrație românilor este sărăcia in care se află o mare parte a 

populației,  îndeosebi din mediu rural, din zonele Moldovei și Olteniei. Se constantă, însă, că 

din punct de vedere al repartiției teritoriale, fenomenul migrațional este specific fiecărei  zone, 

diferențierile fiind de nivel de trai, chiar daca motivația este aceeași: obținerea unor venituri 

mai mari decât în propria țară. Într-un clasament al țărilor cu cei mai mulți imigranți români se 

află Germania, Anglia, Spania, Italia, Olanda, Belgia, Austria,Franța. 

A. Efectele migrației asupra vieții de familie 

Efectele asupra vieții de cuplu 

Dacă avem în vedere că cel mai mare procent al migrației il dețin tinerii, avem o 

posibilă anticipare a efectelor migrației acestora: prelungirea vârstei de întemeiere a unei 

familii și deci o diminuare a natalității. Asupra mentalului social, tânărul oscilează între ideea 

de a întemeia o familie și lupta pentru stabilitate financiară, nivel de trai ridicat, obiective atinse 

prin migrația în alte țări. Efectele sociale ale migrației se răsfrâng asupra ideii de familie, ca 

întemeiere, dar și ca spațiu al socializării primare a copiilor. 

Din păcate, nevoile economice devin prioritare în detrimentul altor funcții ale familiei, 

în special cea educativă. Relațiile de afectivitate din cadrul membrilor ei dispar, iar 

comunicarea se produce la distanță prin tehnologiile moderne. 

Efectele asupra relației părinți-copii 

Separarea familiei, privarea copilului de afectivitate, de comunicare, denaturarea 

educației celor,,7 ani de acasă” au repercusiuni grave asupra educării personalității copilului, 

asupra rezultatelor școlare și au consecințe imprevizibile pe termen lung la nivelul 

comportamentului social al copilului. Plecarea femeilor la muncă în străinătate a generat alt tip 

de probleme față de plecarea bărbaților, efectele resimțindu-se asupra dimensiunii psiho-socio-

afective a copilului, tocmai datorită faptului că mama este ființa care petrecea cel mai mult 

timp cu copilul, iar emigrarea face ca relația să se rezume doar la convorbiri telefonice, mesaje 

pe Internet și la trimiterea de bani și pachete. Acestea nu suplinesc căldura maternală și viața 

afectivă de familie. Plecarea bărbatului însă, e resimțită mai mult la nivel de cuplu și mai puțin 

părinte-copil. De multe ori, apar tensiunile familiale care duc la divorț. 

Efectele asupra copilului 

Modificările au loc la nivelul relației copil-copilărie cu valorile ei specifice. Separarea, 

chiar și temporară a părinților pentru ,,un trai mai bun” în condițiile migrației, declanșează o 

răsturnare a valorilor și o maturizare prematură. În astfel de situații putem vorbi de ,,copii fără 

copilărie”, căci în cele mai multe cazuri, cei singuri acasă preiau sarcinile părinților, în absența 

acestora, ei fiind cei care își poartă de grijă. Servirea mesei împreună, pregătirea lecțiilor, 

poveștile înainte de culcare sunt activități care nu pot fi suplinite de alte persoane, de televizor  

sau de calculator. În timp, copiii proveniți din astfel de familii pot avea tulburări de 

comunicare, absenteism școlar ridicat, probleme emoționale și rezultate școlare scăzute, relații 

precare cu cei din jur, cu copiii, cât și cu profesorii, precum și tendința de asociere cu grupuri 

deviante, uneori chiar infracționale. 
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Absența ambilor părinți este situația cea mai gravă, copiii fiind lăsați adesea singuri sau 

în grija bunicilor. Lipsa de autoritate, de control a generat fenomene negative în educația și 

comportamentul copiilor, mergând de la absențe de la școală până la abandon școlar, de la 

delicvența juvenilă până la sinucideri.  

Există însă cazuri în care copiii care au depășit o anumită vârstă, 13-14 ani, rămân să 

se îngrijească singuri, având sprijin parțial sau deloc din partea unui adult. În aceste situații, 

copiii aflați în adolescență, pe lângă faptul că preiau aproape toate grijile gospodărești, mai 

preiau și activitățile de îngrijire a celor mici. 

S-a evidențiat faptul că bunicii reușesc să comunice mai bine cu cei mici sau cu fetele, 

care emoțional sunt mai apropiate de ei și mai slab cu adolescenții băieți, asupra cărora nu mai 

reușesc să se impună. Pe de altă parte, bunicii recunosc faptul că au mai puțină energie și forță 

pentru a-i ajuta pe copii la teme, la asimilarea și explicarea unor cunoștințe predate în școală, 

precum și pentru a participa la diferite activități specifice vârstei lor, cum ar fi jocul, plimbările 

și excursiile în natură. 

Putem concluziona că minorii lăsați nesupravegheați perioade îndelungate de timp 

înfruntă o serie de riscuri: 

* supraîncărcarea cu sarcini: preluare responsabilitaților de adult, îngrijirea si creșterea 

fraților mai mici; 

* vulnerabilitiate la abuzurile fizice, psihice, sexuale, exploatare prin muncă, trafic de 

copii și prostituție; 

* insuficienta dezvoltare a abilitaților de viață idependentă necesare pentru a face față 

dificultăților viitoare ca adult; 

* însușirea deficitară a normelor etico-morale; 

* debutul precoce al vieții sexuale. 

Analiza SWOT a fenomenului migrațional în România 

Puncte tari Puncte slabe 

 Factorii ,,pull” ce îi atrag pe adulți 

către țara de destinație (locuri de 

muncă, salarii mari, protecție socială 

și medicală, siguranță în afaceri, 

securitate socială, economisirea unor 

bani); 

 Aport valutar în țara de origine; 

 Creștere economică în țările de 

destinație; 

 Creșterea investițiilor în țara de 

origine; 

 Dezvoltare personală; 

 Creșterea nivelului de trai al 

familiilor care au cel puțin un 

 Factorii ,,push”- factori care împing 

emigranții spre țări de destinație 

(sărăcia, salariile mici, lipsa 

perspectivei, somaj, instabilitate  

politică, financiară, socială); 

 Deficit de forță de muncă în țara de 

origine prin plecarea acesteia; 

 Lipsa de control a fenomenului 

migrațional face imposibilă 

cunoașterea dimensiunilor cantitative 

ale acestuia. 

 Percepția negativă a emigrantului în 

țara de destinație, 

 Efecte de sărăcire a Estului Europei 

prin plecarea specialiștilor; 
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membru plecat la muncă în 

străinătate; 

 

 Exodul creierelor; 

 Nu se valorifică și nici nu se 

recuperează investițiile făcute cu 

școlarizarea și perfecționarea celor 

plecați; 

Oportunități Amenințări 

 Obținerea unor venituri mai mari 

comparativ cu venitul lunar din țara 

de origine; 

 Posibilitatea de investiție în 

străinătate/în țara natală; 

 Dobândirea de competențe 

profesionale și de formare a unei 

culturi a muncii; 

 Obținerea rezidenței, contract, 

permis de muncă; 

 Circulația liberă și îmbogățirea 

spirituală personală; 

 Creșterea natalității în statele din 

vestul Europei cu probleme 

demografice. 

 Economice: pierderea unor specialiști 

formați pe cheltuiala statului; 

 Demografice: destrămarea unor 

familii, scăderea natalității; 

 Sociale: asigurarea drepturilor 

emigranților, gestionarea 

fenomenului migrațional de către țara 

de origine și cea de destinație; 

 Culturale: șocul cultural produs de 

integrarea într-o altă cultură, 

dificultăți de comunicare, greutăți în 

afirmarea identității naționale; 

 Familiale: separarea partenerilor, a 

părinților de copii, absența 

comunicării și afectivității, creșterea 

absenteismului școlar, apariția unor 

tulburări afectiv-comportamentale. 

 

Concluzii și recomandări: 

Părinții care doresc să plece la muncă în străinătate trebuie să conștientizeze necesitatea 

de a cunoaște și efectele psiho-afective asupra copilului rămas acasă. Pregătirea copilului 

pentru plecarea părintelui, adaptarea lui la noua situație din familie, consecințele lipsei 

părintelui și identificarea instituțiilor resurse sunt lucruri importante pe care orice părinte 

trebuie să le cunoască înainte de a lua decizia de a pleca în străinătate, dar și pentru a asigura 

protecția copilului pe durata absenței sale. 

Pentru ajutarea copiilor aflați în situațiile sus menționate, diferite asociații non-

guvernamentale au înființat proiecte de asistență socială. De exemplu, Asociația ,,Salvați 

copiii” a derulat proiectul ,,Tu știi ce mai face copilul tău?”.Prin astfel de proiecte se continuă 

dezvoltarea de servicii specializate de asistență psiho-socială și suport educațional pentru copiii 

care au rămas singuri acasă ca urmare a plecării părinților la muncă în străinătate. Serviciile 

directe oferite copiilor singuri acasă includ activități after-school și consiliere psihologică. 

Specialiștii recomandă deschiderea mai multor centre sociale, cluburi destinate 

copiilor, cu scopul de a oferi acestora modalități benefice de petrecere a timpului liber, 

programe complementare de instruire și educare a elevilor în școli, activități de tipul ,,Școală 

după școală”, dar și campanii media de promovare a soluțiilor și oportunităților pentru aceștia, 

a exemplelor pozitive. Totodată, este necesar și organizarea unor campanii de promovare a 

locurilor de muncă în țară. 
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Copiii pot învăța ce trebuie să facă pentru a se păzi de pericolele la care sunt expuși și 

la cine trebuie să apeleze atunci când au o problemă. 

Este necesar vizualizarea unor site-uri ale organizațiilor și asociațiilor de profil care au 

deschise pagini web, atât de către părinți, cât și de către copii, în care specialiștii sfătuiesc pe 

cei afectați de fenomenul migrațional. 

Bibliografie 

Bistriceanu, C., Sociologia familiei, Editura Fundației ,,România de Mâine”, 2005. 

Neacșu, I., Studiul de caz-metodă eficace în abordarea conduitelor problematice sau de risc,        

Polirom, 1998. 

Zamfir, E., Situația copilului și a familiei în România, București, UNICEF, 1994. 

 

Noutate și perspectivă în predarea matematicii 

Prof. înv. primar Alina Marilena Buduleanu, 

Școala Gimnazială Nr. 29 Galați 

 

Trăim într-o perioadă densă în informație și informatizare, iar setea de cunoaștere a 

omenirii nu are limite. Mai mult ca oricând, ne dorim să știm, să aflăm, să descoperim 

conținuturi, mai mult ca niciodată copiii noștri au nevoie, în egală măsură, de informații și de 

abilități care să îi ajute să se adapteze. Din dorința de a se ști mai mult, în mediul școlar, 

disciplinelor de studiu consacrate li se adaugă permanent altele noi. Orizontul informațional al 

elevilor devine din ce în ce mai vast și trebuie să corespundă sferei de interes și particularităților 

fiecărui copil în parte. Abundența informațională și multitudinea disciplinelor de studiu atrag 

suprasolicitarea intelectuală. Fluxul informațional trebuie să fie optim gestionat, astfel încât 

haosul aparent care vine odată cu numeroasele domenii de studiu să fie echilibrat, ordonat și, 

în cele din urmă, asumat de cel care învață. Dezordinea și ordinea pot coexista prin creativitate 

și integrare.  

Creativitatea este o capacitate complexă fără de care dezvoltarea și adaptabilitatea 

ființei umane ar fi imposibile. Jocul, imaginația, exersarea diferitelor forme de expresivitate îi 

ajută pe copii să-și descopere și să-și valorifice potențialul creativ. Totodată, învățând să se 

exprime creativ, copiii se cunosc pe ei înșiși, reușind să-și construiască o personalitate 

armonioasă. Un dascăl complet trebuie să urmărească optimizarea abilităților de cercetare, 

gândire și rezolvare inventivă a problemelor, în rândul elevilor săi. Discipline precum 

matematica, științe ale naturii și TIC permit mobilitate și le oferă participanților la actul 

educațional posibilitatea de a aborda teme de interes în mod integrat, prin metode de învățare 

bazate pe cercetare, experiment și rezolvare creativă a problemelor.  

Matematica s-a cristalizat ca știință deschisă, capabilă de un progres permenent, de o 

perpetuă aprofundare, descoperire și creare a unor teorii noi. Dezvoltarea rapidă a științei 

impune dezvoltarea culturii matematice concomitent cu creativitatea și capacitatea de 

adaptabilitate a unui om. Încă din clasele mici se impune stimularea intelectului, a gândirii 

logice, a rezolvării creative a problemelor, astfel încât matematica să devină o disciplină 
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plăcută, atractivă, convergentă spre dezvoltarea raționamentului, creativității și muncii 

independente. Predarea matematicii nu are sens decât în măsura în care găsește ecou în 

structura elevului, determinând curiozitatea de a descoperi, nevoia de a afla, dorința de a 

progresa și de a găsi soluții prin efort propriu. Aceste procese de derulează întotdeauna sub 

egida creativități, integrăriii și interdisciplinarității. 

Privită la început cu teamă de cadrele didactice și cu reticență de unii părinți, abordarea 

integrată a disciplinelor de studiu a fost inclusă oficial în practica din învățământul primar 

odată ce primii boboci de clasă pregătitoare au pășit pragurile școlii în septembrie 2012. Eu și 

elevii mei facem parte din prima generație de „temerari”. Primele abordări integrate s-au 

realizat cu trudă, cu multe ore de pregătire prealabilă, dar rezultatele au fost mult peste măsura 

așteptărilor. Prin predare integrată, concepte dezirabile precum „învățarea pe bază de proiect” 

și „învățarea pe bază de investigație” s-au realizat de la sine. Aptitudinea cheie de „a învăța să 

înveți” a fost bifată pe nesimțite pentru că acum majoritatea copiilor descoperă, 

experimentează, aplică, explică și evaluează singuri concepte și noțiuni științifice.  

Odată ce mi s-au confirmat, dincolo de unele neajunsuri, beneficiile abordării integrate, 

îmi doresc ca elevii mei să continue procesul început și după absolvirea ciclului primar. Unii 

dintre profesori deja s-au familiarizat cu predarea interdisciplinară, aderând la principiile care 

stau la baza noului plan cadru pentru gimnaziu. Soluția optimă pentru a crește numărul orelor 

prevăzute de CDȘ,  pentru a reduce numărul disciplinelor distincte existente și pentru a asigura 

aplicarea interdisciplinară a cunoștințelor este integrarea.  

Multe sisteme educaționale de peste hotare deja au adoptat predarea integrată în diverse 

variante experimentale care s-au dovedit pași spre succes. Un exemplu grăitor îl constituie 

conceptul STEM – în traducere exactă, predarea integrată a științei, tehnologiei, ingineriei și 

matematicii. Când noi puneam bazele predării integrate în ciclul achizițiilor fundamentale, în 

Irlanda de Nord se puneau bazele claselor STEM. Măcinată de criza economică și cu dorință 

de prosperitate, Irlanda a devenit cunoscută pentru calitatea educației STEM. Pentru obținerea 

unor rezultate optime, întâi s-a investit în infrastructură, pentru ca „școlile de astăzi să devină 

oglinzi ale locurilor de muncă de mâine”. Au urmat reorganizarea și reformarea învățământului 

superior pentru ca universitățile tehnice și stakeholderii să poată acționa în consorții regionale, 

spre întărirea eficienței. Clasele STEM din învățământul preuniversitar și-au dovedit și ele 

funcționalitatea prin numărul mare de absolvenți cu capacități specifice domeniului științelor 

integrați în învățământul universitar. Potrivit practicanților STEM, a găsi soluția unei probleme 

înseamnă exersarea gândirii prin exerciții care ajută la redefinirea sistematică, pas cu pas, a 

problemei, la stabilirea resurselor necesare pentru soluționare și a disciplinelor cu domeniile 

care pot furniza căi de rezolvare și, în final, la descoperirea unei soluții utile și inopinate. Copiii 

din clasele STEM au numeroase oportunități de învățare creativă, sunt încurajați să facă 

conexiuni între subiectele disciplinelor de studiu și transferă cu ușurință abilitățile formate de-

a lungul școlarității în activități specifice domeniului profesional pe care și-l aleg.   

Cadrul educațional din zilele noastre ne permite să testăm încă de pe acum eficiența 

actului didactic prin prisma STEM, în special în ramura învățământului primar. Ciclul 

achizițiilor fundamentale propune predarea matematicii în strânsă legătură cu științele naturii. 

Trecerea la viziunea disciplinară de la clasa a III-a nu ar trebui să se realizeze brusc. Depinde 

de măiestria cadrului didactic să îmbine în proiecte interdisciplinare matematica, științele 
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naturii și TIC, astfel încât elevii să persiste în realizarea unor conexiuni între cunoștințe, științe 

și realitatea înconjurătoare. La clasele III-IV, în funcție de temele abordate, ideile de predare 

STEM pot fi multiple și pot fi ancorate în predarea pe bază de investigație și proiect. Pentru 

numerație și operații cu numere naturale le putem propune elevilor să lucreze pe echipe și să 

își deschidă o afacere (un restaurant). Pentru finalizarea sarcinii vor folosi cunoștințe și 

aptitudini specifice disciplinelor matematică (vor proiecta și vor realiza planul magazinului, 

vor calcula suprafața spațiului, vor folosi calcul matematic pentru a face previziuni despre 

profit și pierderi), TIC (vor crea meniul și pliantele promoționale), științe (vor selecta 

alimentele potrivite pentru a le oferi spre vânzare), arte/inginerie (vor realiza macheta 

restaurantului și mediul ambiant). 

Prin utilizarea abordărilor STEM la clasă, elevii învață să învețe pe tot parcursul vieții 

prin descoperire. Cu timpul își creează algoritmi proprii de abordare și tehnici care permit 

soluționarea rapidă a problemelor complexe. Pe scurt, copilul va deveni curios, atent, creativ, 

motivat și responsabil pentru propria formare. 
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Instrumente și bune practici pentru stimularea creativității elevilor 

Prof. înv. primar Fuică Silvia–Loredana,  

Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Galați 

 

Pornind de la idea că educația pentru mediul este o componentă importantă a 

activităților școlare și extrașcolare, am încercat să ies din rutina zilnică a lecțiilor desfășurate 

în sala de clasă.  Astfel  am lua contact direct cu natura, în încercarea  de a conștientiza la elevii 

îndatoririle pe care le au față de natură și societate.  

Copilul învăţată să fie receptiv la nou şi să vibreze în faţa frumuseţilor naturii. 

Dragostea pentru natură se formează în timp, prin contactul direct cu aceasta și descoperind 

care îi sunt nevoile.  Am ales să plasez copilul în centrul activităţilor ecologice şi să-i ofer 

exemple vii pe care, doar văzând şi făcând, şi le poate însuşi. 

Activităţile proiectate şi desfăşurate cu elevii mei au avut un caracter interactiv menite  

să-i  înveţe să iubească natura, să înţeleagă rolul pădurii pentru planeta noastră în asigurarea 

unui mediu sănătos, punând bazele formării unui comportament civic responsabil faţă de 

pădure, faţă de mediu.  

Prima etapă a proiectului a fost de documentare.  

http://www.stemedcoalition.org/
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Ca loc de desfășurare s-a optat pentru sala de clasă și parcul școlii care este plin de 

verdeață și ofertant în ceea ce privește atingerea obiectivelor proiectului.  

Alegerea titlului a fost mai dificilă. Aici, creativitatea elevilor și-a spus cuvântul. În 

final s-a hotărât ca titlul proiectului să rămână ,,Ascultând glasul PĂDURII”. 

Ideea desfășurării unor lecții în aer liber, la umbra și răcoarea copacilor, a fost primită 

cu mult entuziasm de către elevii mei.  

S-au stabilit programul desfăşurării activităţilor, regulile de desfăşurare a activităţilor 

de grup şi a responsabilităţilor fiecărui membru al grupului. 

Primele două activități s-au desfășurat în sala de clasă, în lunile februarie și martie. 

Elevii au urmărit la videoproiector fragmente din filmul despre România prezentat la Travel 

Chanel. S-au purtat apoi discuții pe marginea celor văzute: frumusețile  României și protejarea 

acestora. Elevii au confecționat apoi căsuțe pentru păsărele și jucării din materiale reciclabile.  

Pentru plantarea pomilor fructiferi am așteptat vremea prietenoasă.  Astfel sfârșitul 

lunii aprilie ne-a găsit adunând materialele necesare acestei acțiuni (3 meri, un cais, un cireș, 

găleți, hârleț și multă voie bună). Soarele de aprilie ne-a însoțit în acea minunată zi de vineri 

când am ales cu grijă locurile pentru plantat (sub atenta supraveghere a doamnei director), am 

săpat gropile, am așezat cu grijă copăceii și am acoperit cu pământ. Am udat ... și ne-am făcut 

apoi drum permanent pe la ei să-i salutăm și să le observăm evoluția. Toți s-au prins, spre 

bucuria noastră. Așteptăm acum cu nerăbdare anii când vor prinde rod.  

Lecția de limba română am desfășurat-o în grădina școlii. Unele etape ale lecției au fost 

realizate în clasă: împărțirea pe echipe, alegerea subiectului (prin tragere la sorți), enunțarea 

unor reguli de lucru în grup. 

  În grădina școlii am continuat activitatea cu un exercițiu de spargere a gheții numit 

orchestra fără instrumente. Fiecare echipă este anunţată că urmează să creeze o „orchestră” 

fără instrumente, care va utiliza sunete emise de corpul uman. Participanţii pot folosi mâinile, 

picioarele, vocea etc., dar nu şi cuvinte. De exemplu, le este permis să fluiere, să bâzâie, să 

ofteze sau să-şi târâie picioarele. Fiecare îşi alege un sunet. Grupul poate alege o melodie bine 

cunoscută şi să o interpretez utilizând „instrumentul” asupra căruia au decis. La semnalul 

animatorului toate grupurile vor cânta la instrumentul ales.  

După exercițiul de spargere a gheții s-a trecut la redactarea compunerii pe baza unor 

imagini. Provocarea a venit din faptul că imaginile aveau două fețe, iar elevii alegând una 

dintre fețe puteau da o altă turnură poveștii.  

După redactarea compunerilor,  activitatea în aer liber s-a încheiat cu un jocul  ”Babele, 

vânătorii și lupii”.  Elevii au fost împărțiți în două echipe. În şoaptă, fiecare echipă se hotărăşte 

ce personaj să interpreteze. La un semnal dat, cele două echipe execută semnul 

specific personajului reprezentat: dacă au ales a reprezenta „Babele”, atunci mimează cum 

ridică fusta, dacă au ales „Vânătorul”, se prefac că împuşcă, iar „Lupul” îşi arată colţii. Jocul 

nu poate fi prevăzut, în sensul că nicio echipă nu ştie ce a ales cealaltă. Regula jocului: Baba 

omoară vânătorul; Vânătorul omoară lupul; Lupul mănâncă baba. Spre exemplu, dacă un 

echipaj a ales să fie Babele, iar celălalt Vânătorul, atunci câştigă primul grup; însă dacă al 
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doilea echipa reprezintă Lupul, ei sunt cei care câştigă. În cazul în care ambele echipe aleg 

acelaşi personaj, este remiza. Jocul are loc de 5 ori pentru stabilirea câştigătorilor. 

Evaluarea lucrărilor a avut loc în sala de clasă unde s-au citit toate compunerile, apoi 

au fost afișate la expoziție pentru a se realiza turul galeriei. Fiecare elev a putut face observații 

pe câte un post-it. 

Cea de a doua lecție susținută în aer liber a avut legătură cu Ziua Internațională a 

Oceanelor. Elevii clasei au fost împărțiți în 5 echipe. Fiecare echipă a avut de adunat informații 

depre o anumită temă: Oceanele – prezentare generală; Flora și fauna oceanelor; Poluarea și 

măsuri de combatere a poluării; Foloasele aduse omului; De compus o poveste având ca 

personaje animale marine. Au avut timp de documentare 3 zile. Activitatea a început cu un 

exercițiu de spargere a gheții numit ”De ce? ... Fiindcă....” Participanţii au primit câte o foaie 

şi un pix şi au format două rânduri stând faţă-n faţă. Membrii unui grup au scris pe foile lor 

câte o întrebare care începe cu cuvintele „De ce ... ?”. Membrii celui de-al doilea grup au scris 

câte o propoziţie care începe cu „Fiindcă ... ”. După ce au terminat,  participanţii,  unul câte 

unul,  au citit  întrebările şi răspunsurile (de exemplu, întrebare: „De ce sunt atâtea frunze pe 

copaci?”, răspuns: „Fiindcă toţi oamenii sunt egali în drepturi”). Exercițiul a fost amuzant și a 

destins atmosfera.  

Fiecare echipă a avut la dispoziție 30 de minute pentru a-și redacta posterul. După 

redactare, a avut loc prezentarea și evaluarea acestora tot în aer liber. Au fost apoi afișate în 

clasă, pentru realizarea turului galeriei.  

Lecția s-a încheiat cu jocul avioane de hârtie. Toți elevii clasei formează un cerc. 

Fiecare va primi câte o foaie pe care va scrie ceva reprezentativ despre el, apoi va confecționa 

din hârtia respectivă un avion de hârtie. La semnalul conducătorului de joc fiecare va închide 

ochii și va lansa avionul. Vor deschide apoi ochii și vor lua unul dintre avioanele din jurul lor. 

Vor încerca să descopere care este posesorul avionului după mesajul găsit pe acesta.  

Ultima etapă a proiectului a fost reprezentată de evaluare. Aceasta a fost desfășurată în 

școală.  S-au prelucrat si valorificat informaţiile obținute de-a lungul derulări proiectului : 

 realizarea unei expoziţii cu lucrări ale elevilor;  

 realizarea şi prezentarea unor portofolii;  

 popularizarea acestui program în cadrul şcolii  

 realizarea raportului final.    

Experiența realizării acestui proiect a fost minunată. Mi-am descoperit copiii și în alte 

ipostaze decât cele de la clasă. Au dat dovadă de creativitate, spontaneitate și seriozitate în 

realizarea sarcinilor. Au fost momente de neuitat, atât pentru mine, cât și pentru ei.  
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„5 minute de mișcare!” 

 

Prof. Ileana Lastovieţchi 

Grădiniţa cu Program Prelungit „Mihai Eminescu” Tg-Jiu, Gorj 

 

„Sportul contribuie la dezvoltarea complexă a personalității copilului, oferindu-i 

acestuia o mulțime de abilități care îl vor ajuta să evolueze pozitiv! Cu cât sportul este început 

de la o varstă mai fragedă, cu atât sunt șanse mai mari ca un copil să își definească 

personalitatea!” 

La vârsta preşcolară, mişcarea este o activitate naturală, ce izvorăşte din trebuinţele 

fireşti, de manifestare a calităţilor fiinţei umane, participarea copiilor fiind benevolă, primând 

dorinţa şi nevoia lor de a se juca. 

Nimic nu poate fi mai plăcut, frumos şi util decât lumea fascinantă a jocului, în care 

copilăria îşi adună toate minunile ei, gata oricând să modeleze spiritul, voinţa şi setea de 

cunoaştere a „puiului de om".  

Sportul şi educaţia fizică sunt domenii în care jocul, ca mijloc de cunoaştere şi 

dezvoltare a personalităţii umane prin mişcare, contribuie la formarea unei generaţii sănătoase, 

cu o puternică dispoziţie de reacţie pozitivă în relaţia cu mediul natural şi social, la asigurarea 

capacitaţii de efort şi vitalitate ale unui popor pentru care cultul pentru mişcare a fost multa 

vreme vitregit de o neinspirată gestiune a valorilor de „timp liber", „mediu", „habitat", 

„educaţie". 

Jocul în viaţa preşcolarului şi şcolarului rămâne principalul mijloc prin care copilul 

învaţă şi se dezvoltă de la vârste fragede, timpurii, fiind „motorul" dezvoltării fizice, psihice şi 

intelectuale. Jocul este „secretul" unui program şcolar de mare succes, intervenind în viaţa 

copilului într-o multitudine de feluri.  

Foarte des utilizat în grădiniţă, apoi în învăţământul primar şi gimnazial, şi având 

puternice valenţe formative, jocul de mişcare rămâne o metodă de predare-învăţare bazată pe 

îndeplinirea unor funcţii şi relaţii în cadrul unei activităţi complexe, pornind de la crearea în 

joc a unor interacţiuni în cadrul unei re1aţii, situaţii sociale, de grup, prin îndeplinirea cu succes 

a unei misiuni reale sau imaginare uneori. 

Jocul de mişcare este o activitate liberă care dezvoltă imaginaţia copiilor şi are un 

pronunţat caracter activ-participativ, permiţând copiilor să construiască relaţii sociale, să-şi 

dezvolte originalitatea, ideile proprii, spontaneitatea şi intensitatea trăirilor într-o realitate 

pătrunsă de entuziasm şi exuberanţă.  

Prin jocul de mişcare, copiii au prilejul să-şi formeze, să-şi consolideze şi să-şi 

perfecţioneze abilitaţi şi competente cum ar fi: explorează şi manipulează concepte; exersează, 

testează şi evaluează abilităţi; realizează conexiuni şi experienţe trecute; gândesc creativ şi 

rapid; leagă prietenii şi au încredere unii în ceilalţi; exprimă fără teama sentimente de veselie, 

tristeţe, supărare; îşi modifică propriul comportament în interesul grupului; se orientează în 

spaţiu şi timp; negociază şi reglează nevoia fizică de spaţiu; vorbesc - exprima liber gânduri, 

sentimente şi emoţii, dialoghează prin întrebări; exersează şi îşi autoreglează procesele de 
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memorare şi viteza de reacţie la diferiţi stimuli, îşi exersează şi dezvolta calităţile motrice de 

bază precum: viteza, îndemânarea, rezistenţa, forţa.  

Jocul de mişcare este cea mai sigură cale de acces spre sufletul copilului, spre minunata 

lui lume de gânduri şi vise, are reale valenţe formative. El contribuie la dezvoltarea fizică, 

emoţionala, intelectuală, estetică şi socială, cultivă încrederea în forţele proprii şi spiritul de 

competiţie. 

Aşa, cum spunea şi psihologul elveţian Edouard Claparede: „Jocul este munca, este 

binele, este datoria, este idealul vieţii copilului. Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa 

psihologică cere să respire, şi, în consecinţa, să acţioneze”. 

Un copil care face mișcare, care se joacă este un copil bine echilibrat emoţional, un 

copil care mănâncă bine, doarme bine şi este cooperant.  

Un copil care face mișcare, care se joacă este mai puţin predispus la tulburări de 

comportament sau tulburări de natură psihică. 

Pentru copil, joaca, mișcarea sunt un adevărat izvor de bucurie și de sănătate! 

Joaca este mişcare, gândire, senzaţie şi simţire, explorare, exersare şi învăţare. 

Abilităţile motrice, senzoriale şi sociale ale copilului, precum și dezvoltarea  gândirii, vorbirii, 

imaginaţiei şi creativităţii acestuia sunt influențate de timpul petrecut făcând mișcare.  Joaca îl 

ajută să dobândească autocontrol şi încredere în sine, să aibă iniţiativă, îl ajută să aibă o stare 

generală bună, fizică şi psihică, stare de care depinde chiar sănătatea lui. În joaca lor, copiii 

beneficiază de toate avantajele exerciţiului fizic: flexibilitate, forţă, rezistenţă.  

Mișcarea contribuie în mod esenţial la dezvoltarea musculaturii, oaselor, articulaţiilor, 

la arderea caloriilor, întărirea muşchiului cardiac, îmbunătăţirea circulației sanguine şi 

limfatice, dezvoltarea capacităţii pulmonare, oxigenarea sângelui şi a creierului şi la creşterea 

imunităţii. De asemenea, previne instalarea unor boli grave, precum obezitatea şi diabetul. 

Mișcarea este vitală atât pentru creşterea copilului și dezvoltarea acestuia, cât şi pentru 

recuperarea lui în caz de boală. Este demonstrat faptul că un copil convalescent, care are  

posibilitatea de a se juca, indiferent de durată, indiferent dacă are sau nu partener și indiferent 

de jucăria pe care o folosește, vindecarea, însănătoșirea vine mult mai repede. De asemenea, 

copiii care fac mișcare afară, în aer liber, care petrec puţin timp în faţa ecranului (T.V. sau  

computer) au o imunitate mai bună şi fac faţă mai bine acţiunii factorilor de stress decât copiii 

care preferă jocul pe calculator sau nu au posibilitatea să facă mișcare sub influența factorilor 

de mediu. 

Copilul are nevoie să se joace zilnic, să se joace singur, să se joace cu alţi copii, dar și 

cu părinţii săi. Oricât de neînsemnată, de neinteresantă sau de banală este joaca unui copil în 

ochii adulţilor, aceasta are valenţele ei pozitive.   

De cele mai multe ori, părinții se simt stânjeniți, sunt rigizi și inflexibili, considerând 

că joaca, mișcarea este ceva banal, lipsit de importanță – o pierdere de timp. Mulți consideră 

că a fi un partener de joc pentru copilul lui este o datorie, nu o bucurie!  

Părinții, indiferent de starea lor sufletească, materială, de problemele profesionale, de 

sănătate trebuie să încerce să confere copilului o stare afectiv-emoțională bună, să acorde o 
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atenție foarte mare activității fizice, mișcării, jocului, deoarece timpul zboară, iar copiii vor 

crește și peste ani vor regreta ... timpul pierdut, dar va fi prea târziu!  

Cea mai eficientă metodă de a ne menține copilul sănătos, într-o formă bună și de a-l 

feri de obezitate este sportul. Sportul ajută copilul să se dezvolte armonios atât din punct de 

vedere fizic, întărindu-i organismul, cât și din punct de vedere emoțional și intelectual.  

Sporturile organizate, pot ajuta copiii să crească nu doar din punct de vedere fizic. De 

la fotbal până la mersul pe role, de la înot până la mersul pe jos, mișcarea le oferă copiilor 

șansa de a se dezvolta armonios. Practicat în echipă sau în cadru organizat, sportul îi ajuta pe 

copii să fie mai sociabili, să lucreze ușor împreună cu ceilalți și să înțeleagă ce înseamnă fair-

play. În plus de beneficiile sale sociale, sportul oferă și o metodă grozavă pentru copii de a se 

distra. 

„O activitate fizică, constantă (2-3 ori pe săptămână), începută de la vârsta de 3-4 ani 

are un rol preventiv foarte important. Întărește imunitatea, previne îmbolnăvirile, previne 

obezitatea, ajută la dezvoltarea corectă a musculaturii, întărește sistemul osos, ajută la o postură 

corectă și, nu în ultimul rând, echilibrează sistemul endocrin al copilului. Pe lângă aceste efecte 

asupra organismului, are un rol la fel de important în dezvoltarea mentală și psihică sănătoasă. 

Sportul practicat de la vârsta mică ajută la dezvoltarea creativității, îmbunătățește coordonarea 

și relația copilului cu alți copii și adulți. Copiii care practică un sport constant sunt mult mai 

sociabili, comunicativi și disciplinați." (Dr. Beata Acs, medic specialist pediatru, doctor în 

științe medicale). Asfel că, la vârsta preșcolară 3-6 ani: 

 copilul se dezvoltă foarte repede din punct de vedere motric, învăţând să prindă sau să 

arunce, precum şi primele acţiuni motrice combinate: alergare cu săritură, aruncare şi 

prindere, prindere şi aruncare, alergare şi aruncare sau prindere; 

 viteza şi formele sale de manifestare se dezvoltă mai puţin la această vârstă, datorită 

slabei mobilităţi a proceselor nervoase; 

 forţa şi îndemânarea au un nivel scăzut şi se dezvoltă destul de puţin, deoarece în jocul 

neorganizat al copiilor corelarea acestor calităţi este dificil de realizat; 

 mobilitatea se dezvoltă deosebit de bine; 

 rezistenţa, datorită activităţii de joc a copiilor, se dezvoltă la nivelul solicitat de 

efectuarea acesteia. 

În efectuarea acţiunilor fizice trebuie să se ţină seama de faptul că la această vârstă 

copiii manifestă o plăcere deosebită pentru mişcare şi mai ales pentru joc, dar au o capacitate 

de concentrare redusă, o atenţie instabilă, iar dorinţa de a învăţa, de a repeta, nu este încă, 

conturată. 

Iată de ce jocul de mişcare intrat în sfera educaţiei şi în lumea copilăriei va face ca, mai 

târziu, sedentarismul, alimentaţia abundența, stresul şi efortul necontrolat să-şi găsească din ce 

în ce mai rar locul în viaţa oamenilor, loc care va fi mereu ocupat de mijloace preventive şi 

compensatorii, de destindere şi agrement, care să-l ferească pe om de efectele nocive ale 

factorilor de risc, să-i asigure un echilibru emoţional, o viaţa liniştită, lungă şi activă în folosul 

binelui, al celor dragi şi al societăţii.  
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Este ştiut faptul că plăcerea mişcării şi a activităţii motorii sunt nevoi naturale ale 

copiilor de vârstă preşcolară, iar în decursul unei zile la grădiniţă apar multe posibilităţi de 

stimulare a copiilor pentru jocuri de mişcare, exerciţii de relaxare după diverse operaţii, 

activităţi de gimnastică şi sportive. 

Se recomandă ca atenţia educatoarelor să fie îndreptată, la această vârstă, spre 

dezvoltarea vitezei, îndemânării şi întăririi musculaturii extensoare, efectuând zilnic exerciţii 

corespunzătoare. 

Pentru că, noi educatoarele, acordăm o atenție deosebită sănătății copiilor, pe  lângă 

activităţile de educaţie fizică, jocurile sportive, jocurile de mişcare, dansurile tematice, 

dansurile populare şi alte activităţi cu caracter sportiv, grădinița noastră, am decis să începem 

ziua la grădiniță, prin „5 minute de mișcare!” – un complex de exerciții de înviorare care 

cuprinde exerciții pentru dezvoltarea mobilității membrelor superioare, exerciții pentru 

dezvoltarea mobilității membrelor inferioare și exerciții pentru dezvoltarea musculaturii 

spatelui, abdomenului și mobilității trunchiului.  

În funcţie de particularităţile de vârstă, vor fi selectate exerciţii pentru complexul de 

exerciţii de înviorare, care să implice toate segmentele corpului, în scopul creării unei bune 

dispoziţii, relaxării organismului. 

 În continuare, voi prezenta câteva recomandări privind desfășurarea gimnasticii de 

dimineață: 

 gimnastica de dimineață este indicată pentru toate grupele din grădiniță; 

 gimnastica de dimineață trebuie executată înainte de micul dejun; 

 ideal ar fi ca exercițiile fizice să se desfășoare în aer liber (atunci când timpul este 

favorabil), iar dacă nu sunt condiții favorabile, acestea se execută în sala de grupă; 

 exercițiile fizice se vor adresan în special grupelor mari musculare (grupele mari sunt 

picioarele, spatele, pieptul și umerii); 

 complexul de exerciții trebuie să respecte curba de efort – antrenarea gradată a 

organismului și revenirea treptată la normal; 

 gimnastica de dimineață va începe cu exercițiiile simple, energice pentru segmentele 

superioare ale corpului, se va continua gradat cu exercițiile pentru trunchi, abdomen și 

se va încheia cu exerciții de liniștire a organismului; 

 complexul de exerciții va fi diferențiat pe nivele de vârstă;  

 pentru nivelul I (3-4 ani) se utilizează aceleași exerciții două săptămâni; 

 pentru nivelul II (4/5- 5/6/7 ani) se utilizează aceleași exerciții o săptămână; 

ATENȚIE la grupa de 3-4 ani! 

 dată fiind lipsa de experiență a copiilor, cele „5 minute de mișcare” vor fi organizate în 

a doua jumătate a anului școlar. exercițiile complexului de mișcare vor fi în număr de 

2-3 și vor avea caracter imitativ. complexul se va încheia cu un mers; 
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 la grupa copiilor de 4-5 ani, se alcătuiesc scurte complexe de exerciții care vor începe 

prin mers și alergare de scurtă durată, după care urmează 2-3 exerciții simple pentru 

brațe, muculatură scapulohumerală (spate, omoplați) și pentru trunchi. complexul se 

încheie cu mers și mișcări de brațe cu respirație; 

 la grupa copiilor de 5-6/7 ani se pot alcătui încă de la începutul anului complexe 

săptămânale care să cuprindă 3-4 exerciții. exercițiile se pot repeta astfel:  

 cele pentru trunchi și spate și cele de abdomen de 4-5 ori; 

 cele pentru segmentele superioare și inferioare ale corpului de 6-8 ori; 

 la alcătuirea unui nou complex de gimnastică, înlocuirea exercițiilor se face treptat; 

 se vor introduce câte unul până la două exerciții noi și numai după ce ele au fost însușite 

bine de către copii; 

 înlocuirea unui exercițiu se face ăntotdeauna cu un altul care antrenează aceleași grupe 

musculare și se va ține seama de gradarea efortului – nu se va înlocui un exercițiu mai 

greu cu unul mai ușor; 

 în alegerea exercițiilor pentru programele de mișcare se va ține seama de principiul de 

la simplu spre mai complicat, de la exercițiile cu un efort mai ușor, spre exerciții de un 

efort puternic; 

 exercițiile alese, trebuie să fie cunoscute de copii pentru a putea fi executate rapid, 

precis și cu acțiune bine localizată. 

Grădinița trebuie să asigure copilului cel mai bun start în viață! Un copil care face 

mișcare, care se joacă este un copil fericit! Se impune, aşadar, o stimulare corespunzătoare a 

posibilităţilor de dezvoltare fizică armonioasă şi manifestare cât mai de timpuriu şi nu numai 

în cadrul curriculumului obligatoriu, pentru a se ajunge, în timp, la idealul armonic, caracterizat 

la atenieni prin formula „Kalos Kai agatos”, la omul vrednic înzestrat cu toate calităţile fizice, 

sufleteşti şi morale ale bunului cetăţean. Și, cu certitudine, putem afirma că dacă vom continua 

să facem mişcare, să desfăşurăm cât mai multe activităţi cu caracter sportiv, jocuri și exerciții 

de mișcare, sigur vom reuşi să modelăm atât fizicul cât şi ... sufletul copilului. Îl putem face să 

fie „frumos şi bun” prin „joc și mişcare”. 

MIȘCAREA E SĂNĂTATE! 

Bibliografie 

 Metodica Educaţiei fizice - Editura Sport – turism, Bucureşti, 1975; 

 Metodica predării educaţiei fizice în grădiniţa de copii - Editura didactică şi 

pedagogică, Bucureşti, 1975. 
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Promovarea iniţiativei şi creativităţii la orice vârstă 

Dir. Prof. Corina Deonise, 

Liceul Tehnologic Nr.1, Mărăcineni, Județul Argeș 

 

 Termenul „creativitate" derivă din cuvântul de origine latină „creare", care înseamnă 

zămislire, făurire, naştere. Creativitatea constituie un fenomen general uman, forma cea mai 

înaltă a activităţii omeneşti. 

 Conceptul de creativitate admite o mare contribuţie a factorilor de mediu şi de educaţie 

în formarea creativă a fiecărui individ uman. 

 Omul este o încoronare a creaţiei.  

 Ce minunat lucru să ştie fiecare dintre noi că suntem o noutate, că avem de spus ceva 

nou. Nimeni nu e inutil, fiecare are un dar unic. Trebuie să nu uităm în munca noastră, că 

Dumnezeu înnoieşte neîncetat lumea, că în această revelaţie a creaţiei din nimic, stă întregul 

progres al omenirii, întreaga creativitate umană. Fiecare are un talent al său, are de spus ceva 

cu vorba, cu fapta, cu întreaga lui fiinţă. 

 Cadrul didactic este cel care dăruieşte fiecărui om, la pornirea lui pe drumul spre 

lumină, primele elemente, călăuzindu-i paşii spre marele titlu de OM. El este acela care mode-

lează materialul cel mai de preţ - COPILUL -, tinzând ca din fiecare bloc de marmură brută să 

realizeze o fiinţă cu cele mai frumoase trăsături. 

 De la acest lucru am pornit în munca mea zilnică de cadru didactic. Am privit elevul 

drept un fenomen ce uimeşte când te aştepţi mai puţin prin gândire şi originalitate, prin calitatea 

lucrului bine făcut. 

 Am fost şi sunt în continuare împotriva lecţiilor - şablon, lăsând porţile deschise noului, 

originalităţii, progresului. Suntem pentru activitatea creativă în orice moment şi situaţie. 

 Pentru a ajunge aici m-am folosit de toate obiectele de învăţământ, de activitatea şco-

lară şi extraşcolară. Încurajarea şi stimularea creativităţii elevilor ne-a adus (şi mie, şi lor) 

satisfacţii deosebite de-a lungul anilor petrecuţi la catedră. 

 Totdeauna am privit dezvoltarea creativităţii la elevi ca o componentă esenţială a 

formării personalităţii copilului. Ce urmăreşte oare şcoala, familia, societatea, decât o 

personalitate puternică a copilului, gata oricând să înfrunte greutăţile şi să atingă succesul. 

 Creativitatea presupune muncă, dăruire, talent, perseverenţă. 

La obiectul LIMBA ROMÂNA unii elevi cu talente creative de excepţie au obţinut 

locul I la olimpiadele şcolare, creând compuneri ce au mers  la sufletul cititorilor sau frumoase 

poezii cu teme variate. Creaţiile acestea au fost strânse şi publicate într-o mini revistă şcolară,   

pentru a   fi cunoscute, apreciate şi a trezi noi  dorinţe de creaţie altor elevi cu aptitudini 

înnăscute. 
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 Prin darea în folosinţă a unei staţii de radio - emisie, ce funcţionează zilnic în şcoală, 

unii elevi s-au dovedit reporteri deosebiţi, căutând materiale, sortându-le şi prezentându-le cât 

mai original ascultătorilor.   

Ceea ce am încercat a fost o canalizare, o şlefuire a talentului, dând frâu liber oricărei 

idei novatoare din partea elevilor. Rolul meu a fost de a asigura cadrul propice, astfel încât 

treptat să se ajungă la performanţă. 

 În cadrul exerciţiilor de creaţie începând cu completarea unei povestiri, până la crearea 

unor texte aşa zise „libere", elevii dovedesc talent şi inventivitate. 

 Au fost unele cazuri când elevul s-a abătut de la tema dată dând alte semnificaţii lucrării 

sale. Când m-a uimit prin valoare şi formă nu am putut să mă supăr, ci m-am  bucurat că am 

mai descoperit un talent ascuns până atunci. Acest lucru se întâmplă frecvent la orele de ARTE 

VIZUALE sau ABILITĂŢI PRACTICE, unde actul creativităţii este în largul său. De remarcat 

dorinţa unor elevi de a surprinde în mod plăcut prin ceea ce fac. 

 Lucrările deosebite au participat la expoziţii cu vânzare organizate cu diferite ocazii. 

Elevii au perseverat astfel în actul creativităţii văzând că acesta poate aduce şi beneficii 

materiale. De multe ori ei au fost premiaţi sau recompensaţi material, cu ajutorul sponsorilor. 

Pentru a le trezi interesul am lansat concursul „Cel mai talentat elev - cele mai multe premii". 

 Cine spune că MATEMATICA nu încurajează creativitatea, greşeşte. Am avut şi sper 

să mai am în continuare elevi ce au compus probleme şi exerciţii cu grad sporit de dificultate, 

uneori în versuri, îmbinând frumuseţea exprimării cu limbajul matematic şi corectitudinea 

aplicării cunoştinţelor matematice. Am rămas plăcut surprinsă când unul din elevi mi-a cerut 

voie să pună la încercare gândirea colegilor prin exerciţii şi probleme create de el sau când 

găsea căi de rezolvare la care eu poate nici nu m-am gândit... În astfel de cazuri învăţătorul 

trebuie să încurajeze elevul pentru a persevera în ceea ce îi place să facă. 

 Acei elevi cu aptitudini creative au fost prinşi în activităţi extraşcolare cum ar fi 

cercurile pe obiecte de învăţământ, în şcoala noastră funcţionează permanent următoarele 

Cercuri: „Micii matematicieni", „Scriitorii de mâine", Cercul de împletituri „Ce pot face două 

mâini dibace", „Micii actori" şi „Sanitarii pricepuţi". Aici creativitatea se simte în largul ei. 

 În fiecare serie de elevi am căutat să îndrum elevii talentaţi spre exersarea acestuia în 

cadrul şcolii, cât şi în afara ei. 

 Creativitatea este strâns legată de inteligenţă, voinţă, tenacitate, îndemânare, atenţie, 

gândire, gust pentru frumos, util şi valoros. Astfel elevii ajung să separe valoarea, s-o 

aprecieze, s-o producă prin efort propriu, efort ce nu oboseşte, ci relaxează în mod plăcut şi 

util. 

 Elevii cu aptitudini în ceea ce priveşte INFORMATICA s-au implicat alături de cadre 

didactice, părinţi şi comunitate în realizarea diferitelor proiecte de parteneriat. Ei dispun în 

cadrul şcolii de un cabinet multimedia, unde se pot informa şi progresa în lumea informaticii. 

 Talentul creativ al unor elevi a ajutat la pavoazarea clasei, realizând un climat plăcut şi 

favorabil desfăşurării unui învăţământ modern care are drept scop final progresul prin 

promovarea noului. 



 
 

 

 

86 

 
 

 

Nr. 22 - ianuarie 2018 

 Am constat că un elev talentat simte nevoia să fie apreciat de cei din jur, încurajat în 

efortul său, pentru că altfel se închide în carapacea lui asemenea unui melc. 

 Nu există obiect de învăţământ sau o activitate specifică, care să nu urmărească 

dezvoltarea însuşirilor creative. Exerciţiile variate, jocurile didactice, fişele de lucru folosite în 

lecţii, constituie de asemenea o bună modalitate de cunoaştere a capacităţii creatoare a micilor 

şcolari. 

 Creativitatea urmăreşte orientarea permanentă spre situaţii de întrebare-problemă. 

 Mult timp, în educaţie s-a crezut că activitatea creatoare este apanajul exclusiv al unor 

oameni excepţionali, special înzestraţi. Michael Moore afirma următoarele: „Nu trebuie decât 

să mergem într-o şcoală oarecare pentru a observa multitudinea de idei dezvoltate de copii, 

fantezia lor, fiind o garanţie perfectă că creativitatea o posedăm toţi.". 

 Din experienţa personală am observat că regimul şcolar autoritar, relaţiile reci, indife-

rente dintre cadrul didactic şi elevi blochează creativitatea. Elevului trebuie să-i dăm încredere 

în el, sprijin în aplicarea unei idei originale, să-1 apreciem ori de câte ori este cazul, să-i fim 

prieteni apropiaţi. Numai atunci putem spune că ne-am făcut pe deplin datoria de dascăli. 

 În activitatea la catedră, uneori am spus „Ce de greutăți întâmpinăm!", dar ochii avizi 

de cunoaştere ai elevilor mei, performanţele obţinute m-au învăţat că trebuie să mergem mai 

departe şi uitându-mă în urmă să fiu mulţumită de ceea ce am făcut. 

 

Mirajul copilăriei 

Prof. Croitoru Georgiana Ernestina 

G.P.N. Foteşti, Şcoala Gimnazială Ioneşti, Judeţul Vâlcea 

 

În cadrul parteneriatului Mirajul copilăriei, parteneriat încheiat între Şcoala 

Gimnazială Ioneşti şi alte şcoli din judeţul Vâlcea, s-a desfăşurat în luna noiembrie a acestui 

an şcolar activitatea Carnavalul Toamnei. În cadrul carnavalului s-au derulat două activităţi – 

Coşul Toamnei – ornare şi împodobire, personalizare fructe şi legume şi Parada Costumelor 

– costume realizate din materiale reciclabile. 

Carnavalul Toamnei s-a desfăşurat la Clubul Copiilor din satul Foteşti,comuna Ioneşti,  

club ce face parte din aceeaşi clădire cu GPN. Foteşti. Ca educatoare la GPN. Foteşti am 

participat cu copiii de la grupă la secţiunea costume, deplasarea până la locul de desfăşurare a 

activităţilor fiind foarte uşoară. 

Astfel, împreună cu părinţii de la grupă am realizat 4 costume din materiael reciclabile 

cu care am câştigat 4 premii I, 2 la grupa mare şi două la grupa mijlocie. La nivelul de vârsta 

grupa mare am participat cu costumele: Crăiasa Zăpezii şi Brăduţ , iar la grupa mijlocie cu 

costumele Olaf - Omul de Zăpadă şi Roboţelul de Tinichea. 

Costumul lui Olaf - Omul de Zăpadă a fost realizat din pahare albe de două dimensiuni, 

unele mici pentru partea de sus şi unele mai mari pentru partea de jos, acestea fiind capsate 

între ele. Pe sub acestea costumul a fost dotat cu plasa albă de cartofi decupată în dreptul gâtului 
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şi al braţelor pentru a putea fi purtat. Nasul lui Olaf a fost conceput dintr-un con de carton 

îmbrăcat în hârtie creponată de culoare portocalie şi accesorizat, asemeni coifurilor de 

petreceri, cu elastic subţire. 

                               

Costumul pentru Crăiasa Zăpezii a fost realizat din folie termoizolantă pentru parchet 

din care prin decupare şi capsare am confecţionat coroana, fusta în pliuri şi bretele prinse oblic 

şi petrecute atât în faţă cât şi în spate. Pentru a accentua efectul de gheaţă, pe sub rochia 

propriu-zisă am ataşat o pungă albă, aşezată aşa cum se vede în poze. 

                              

Roboţelul de Tinichea a fost un costum realizat din carton tare de la ambalajul unui 

frigider, din care am confecţionat un dreptunghi mare ce a fost decupat în dreptul mâinilor 

pentru a fi transformat în costum. Capul roboţelului a fost confecţionat dintr-o cutie mai mică, 

cutie ce a fost decupată în dreptul feţei. La final tot costumul  a fost finisat prin lipirea cu 

staniol pentru a sublinia astfel efectul de tablă. 

Costumul de Brăduţ a fost confecţionat din fâşii de ziar rulate şi lipite între ele. 

Rulourile astfel confecţionate au fost ansamblate în număr de 6 şi împletite între ele pentru 

obţinerea formei de brad. Ulterior, pentru a-l transforma în costum , acesta a fost decupat în 

dreptul feţei şi în dreptul mâinilor. 

 

 



 
 

 

 

88 

 
 

 

Nr. 22 - ianuarie 2018 

           

Confecţionarea costumelor şi parada propriu-zisă a avut un real succes atât în rândurile 

părinţilor cât şi în rândul preşcolarilor, toţi manifestându-şi nerăbdarea în a participa şi anul 

viitor la acţiuni asemănătoare în cadrul parteneriatului Mirajul Copilăriei. 

 

Nevoia de schimbare 

Flencheș Adriana,  

Școala Gimnazială nr. 5, Râmnicu Vâlcea 

Structură GPN nr. 2 

 

În ultima vreme, tot mai des, se simte nevoia de schimbare. Schimbarea sistemului 

educațional în folosul copilului și al cadrului didactic, schimbarea părintelui prin deschiderea 

către dialog și cooperare cu toți factorii care contribuie la dezvoltarea și instruirea propriului 

copil, schimbarea mentalității cadrelor didactice în ceea ce privește rolul pe care îl au în 

procesul de instrucție și, nu în ultimul rând, schimbarea noastră ca indivizi conștientizând că 

suntem, poate, factorii cei mai importanți care, dacă vrem, putem schimba totul. 

Nevoia de schimbare se resimte tot mai mult în planul grijii și preocupării sociale 

pentru copil. Mai ales cadrelor didactice le revine dificila sarcină de a-i determina pe cetățenii 

comunității (părinți, colegi, vecini, părinți ai colegilor copiilor, diverse alte persoane) să 

înțeleagă faptul că bunăstarea comunității depinde de bunăstarea fiecăruia dintre membrii săi 

și de măsura în care aceștia sunt pregătiți să-și asume responsabilități familiale, profesionale și 

sociale. Noi, cadrele didactice, îi putem ajuta pe părinți să-și dezvolte un comportament 

pozitiv, să-i îndrumăm atunci când nu reușesc să satisfacă nevoile de bază ale copiilor lor și 

să-i îndrepte spre autoritățile competente sau serviciile specializate. Serviciile au fost înființate, 

există, chiar funcționează. Au reușit însă să pătrundă cu adevărat în conștiința celor care au 

nevoie de ele, a celor pentru care au fost create? Desigur, da, în mare parte. 

Așadar, se simte nevoia de schimbare și în modul în care receptăm noi și respectăm 

drepturile copilului, în special dreptul lui de participare la toate problemele care îl privesc și îl 

afectează. El are dreptul să se implice activ și să participe la luarea deciziilor care îl pot afecta 

în mod direct. Copilul înțelege mai mult decât suntem noi obișnuiți să credem. Este foarte 

important, pentru bunăstarea lui fizică și psihică, să ținem cont de acest fapt și să învățăm să 

ne comportăm față de  copil luând în considerare capacitățile lui în continuă dezvoltare. De 

aceea, copiilor trebuie să le fie oferite informațiile necesare privind diferitele opțiuni și 
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alternative, precum și consecințele acestora. Participarea copiilor poate fi realizată doar dacă 

li se dă reala posibilitate de a-și forma și de a-și exprima opiniile. 

Disciplina a fost schimbată în educație, copiii au putut fi determinați să respecte 

regulile și de a preveni încălcarea lor, prin implicarea lor cât mai de timpuriu în stabilirea 

regulilor de bază și a consecințelor nerespectării lor. 

Tot mai des întâlnim expresia de „școală prietenoasă”. O astfel de instituție are rolul de 

a respecta copilul indiferent de statutul social, etnie, religie, sex, capacitate intelectuală. 

Managementul unei școli prietenoase este unul participativ, toți membrii comunității școlare 

(elevi, părinți, personal administrativ) fiind consultați în legătură cu direcția de dezvoltare și 

politicile școlii și implicați în luarea deciziilor referitoare la schimbări în activitatea grădiniței/ 

școlii. 

O școală prietenoasă eficientă utilizează diferite metode de a implica copiii într-un mod 

activ în viața sa. Curriculumul școlii vizează formarea la elevi a capacităților, deprinderilor și 

competențelor pentru viață care să le permită să-și găsească locul într-un sistem flexibil și 

dinamic. O școală prietenoasă cu copiii este interesată nu numai de parcurgerea curricumului, 

ci și de dezvoltarea copiilor sub toate aspectele: sănătate fizică și mentală, relaționare, 

comunicare etc. 

Profesorii unei școli prietenoase consideră că inteligența ridicată este doar un ingredient 

în rețeta succesului în viață al copiilor. Importante sunt: inteligența emoțională – capacitatea 

de a te motiva și persevera în fața frustrărilor, de a-ți regla stările de spirit, de a fi stăruitor și a 

spera; inteligența practică – capacitatea de a fi atent la ceea ce se întâmplă și a alege din mai 

multe variante de acțiune pe cele viabile. 

Orice schimbare în educație pune în discuție implicarea părinților în activitatea școlii. 

Este dovedit faptul că succesul copiilor depinde în mare măsură de armonizarea demersurilor 

școlii cu cele ale familiei și de buna colaborare dintre cadrele didactice și părinți în vederea 

stabilirii unei continuități educative. Într-o școală prietenoasă se derulează programe de 

educație a părinților, care au în vedere depășirea unor modele culturale rigide și învechite, 

promovate uneori de familie: desconsiderarea opiniei copilului, autoritate excesivă, 

independență scăzută, sprijin pe o perioadă îndelungată etc. Aceleași programe vizează 

responsabilizarea părinților pentru a susține activ direcțiile educației moderne care presupune 

libertatea de obțiune, participarea la decizii, gândirea critică, exprimarea opiniei, rezolvarea de 

probleme, respectarea drepturilor și stabilirea responsabilităților copilului.  

Deci se simte nevoia de schimbare! Însă, să nu uităm: schimbarea trebuie să vină întâi 

din sufletele noastre și apoi să le-o pretindem celorlalți. 
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Comunicare şi conflict 

Prof. istorie Dragomirescu Gabriel, 

Şc. Gimnazială „Profesor Nicolae Simache” Ploiești 

 

 Comunicarea este procedeul prin care se transmite o informaţie între două persoane, 

între o persoană şi un grup, între două grupuri de persoane. În cadrul comunicării urmărim 

câteva scopuri principale, şi anume: receptorul să ne citească / asculte cu atenţie mesajul; să 

ne înţeleagă mesajul; să accepte comunicarea cu noi; emiţătorul să poată produce schimbări 

asupra receptorului. Dacă nu realizăm acest scop, comunicarea nu a avut loc, sau nu a fost 

corespunzătoare.  

Odată cu modernizarea societăţii, ne transformăm din ce in ce mai mult într-o lume a 

tehnologiei. Din ce în ce mai multe activităţi ale omului sunt preluate de roboţi şi de computere. 

Din fericire, încă mai comunicăm unii cu alţii, dar din nefericire, din ce în ce mai puţin. Au 

apărut noi modalităţi de transmitere a mesajului: SMS –uri, messangerul, iar poşta s-a 

transformat în poştă electronică. Chiar şi vocabularul nostru s-a modificat, a înghiţit destul de 

repede cuvinte noi, necunoscute până acum câţiva ani. Acum nu mai trimitem o scrisoare, ci 

trimitem un mail, nu mai dăm  mesaje,  dăm SMS-uri, nu ne mai întâlnim ca să vorbim faţă în 

faţă, ci „vorbim pe mess”.  

În aceste condiţii, ale transformării societăţii în care trăim, ale timpului care parcă nu 

ne mai ajunge şi care ne aleargă până la epuizare, nu mai avem dorinţă să comunicăm, să 

împărtăşim impresii cu cei din jurul nostru, să-i ascultăm pe cei care  vor să vorbească. Noi, ca 

dascăli, nu avem voie însă nici să obosim, nici să nu vorbim, nici să nu vrem sau să nu putem 

să ascultăm. Pentru că nouă ne revine misiunea ingrată de a-i determina şi de a-i învăţa pe 

elevii noştri să comunice. 

Mass–media face ca omul modern să devină pasiv. Noi trebuie să promovăm 

comunicarea, care este circulară şi angajează în cerc sau în mici grupe de lucru pe toţi copiii. 

Elevul trebuie să ştie atât să asculte un mesaj, cât şi să-l transmită. El poate juca atât rolul de 

receptor, cât şi pe cel de emiţător. Trebuie să comunicăm nu numai la orele de limbă şi 

comunicare, ci şi la celelalte discipline de învăţământ. Comunicarea cu elevii nu este un lucru 

uşor, dar absolut necesar. Învăţământul are de îndeplinit două roluri prioritare: să ajute copilul 

să exprime mai bine gândirea sa, să formuleze clar esenţialul mesajului propriu; să iniţieze 

copilul să sesizeze prompt esenţa mesajului celorlalţi. 

Dacă despre comunicarea de informaţii ştiinţifice din cadrul disciplinelor de 

învăţământ putem spune că se realizează în mod corect, că şi-a atins scopurile, nu acelaşi lucru 

putem spune despre comunicare ca fenomen social. Este greu de realizat de către educator 

comunicarea ca mijloc de cunoaştere a elevului. Dacă această comunicare nu se realizează în 

mod corect, coerent, dascălul nu poate realiza o bună cunoaştere a elevului. Pentru a-l face să 

comunice, trebuie să dovedeşti în primul rând că ştii să asculţi. Numai atunci elevul se va simţi 

în siguranţă, va veni să vorbească cu tine, se va destăinui, îţi va cere ajutorul, va ţine cont de 

sfaturile tale.  
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Dacă nu îi dai impresia că îl înţelegi, că eşti dispus să îl ajuţi, că ştii soluţia pentru 

problemele sale, atunci copilul se va închide în sine, nu va mai dori să comunice cu tine. Îşi va 

pierde chiar încrederea nu numai în tine, dar şi în ceilalţi. Ba, mai mult, poţi declanşa un 

conflict. El îţi poate reproşa că nu vorbeşti cu el, că lui nu îi dai niciodată dreptate, că pe el nu 

îl încurajezi niciodată. De la comunicare la conflict se poate ajunge şi atunci când aceasta se 

realizează între doi sau mai mulţi copii. Dacă elevul nu are formată capacitatea de a înţelege 

mesajul celuilalt, dacă nu a învăţat că trebuie să-i asculte pe ceilalţi, dacă nu conştientizează 

că într-un dialog există mai multe persoane şi că nu toate celelalte persoane au aceeaşi părere 

cu a sa, dacă nu respectă părerile celorlalţi, în comunicare lui cu alţii se va isca sigur un conflict 

(de interese, de orgolii).  

Fiecare elev provine dintr-o anumită familie. În momentul în care vine la şcoală el nu 

se rupe şi nu trebuie rupt de familia sa. De aceea, cadrele didactice trebuie să comunice cu 

părinţii. De cele mai multe ori însă acest lucru devine dificil, mai ales atunci când trebuie să 

comunicăm părinţilor lucruri nu tocmai plăcute despre copilul lor. Se spune că adevărul 

întotdeauna doare. De aceea, cei mai mulţi părinţi nu vor să accepte adevărurile despre copiii 

lor. De aici până la iscarea unui conflict între dascăl şi părinţi nu este decât un pas. Eminescu 

spunea că „vorba nu este decât o unealtă de a exprima o gândire”. Este foarte important însă 

cum exprimi ceea ce gândeşti, pentru a nu răni sau jigni pe cel căruia te adresezi, pentru a-l 

face să înţeleagă că este necesar să comunice cu tine pentru a rezolva împreună unele probleme. 

De aceea, aşa cum spunea Arghezi, „comunicarea începe cu alegerea cuvintelor”. Pentru a 

evita diferitele conflicte în comunicările cu părinţii, profesorul trebuie să-şi lămurească 

anumite probleme: care este scopul mesajului şi ce schimbări poate produce acesta asupra 

familiei (schimbări de idei sau de atitudini, convingeri); cărei persoane se adresează (ce vârstă 

are, ce pregătire profesională, ce poziţie socială, dacă primeşte deschis ideea de comunicare); 

în ce loc şi în ce moment se va realiza comunicarea între profesor şi familie; ce idei trebuie să 

conţină mesajul şi sub ce formă trebuie transmise acestea; ce ton va fi adoptat; ce mijloace 

auxiliare trebuie folosite. Ca să fie bine receptat de către părinţii elevilor săi, mesajul 

profesorului trebuie să îndeplinească unele condiţii obligatorii: să nu fie prea lung şi să nu 

depăşească puterea de înţelegere a părinţilor respectivi; ideile să fie clar formulate şi 

observabile; să se folosească fraze scurte din care să fie eliminate clişeele verbale, expresiile 

banale, repetările inutile; afirmaţiile să fie în număr mai mare decât negaţiile; pronunţia clară, 

cu inflexiuni ale vocii în funcţie de conţinut. Ca să se realizeze corect comunicarea, profesorul 

trebuie să dea părintelui posibilitatea de a-şi expune şi el propriile păreri, informaţii, opinii. Iar 

atunci când acesta o face, dascălul trebuie să dovedească interes pentru ceea ce se comunică, 

să ştie să asculte, să dovedească înţelegere şi să fie dispus să ia în calcul şi părerile părintelui 

respectiv. Numai dacă între părinţi şi educator se stabileşte o relaţie bazată pe respect şi 

încredere, se poate vorbi despre o bună comunicare. Şi, cu siguranţă, o astfel de comunicare 

nu va duce la iscarea unui conflict.  

Într-o şcoală, în afară de elevi şi părinţi, mai comunicăm şi cu ai noştri colegi. Deşi 

avem timp din ce în ce mai puţin pentru a comunica, atunci când o facem, paradoxal, iscăm 

conflicte. Pentru că trăim într-o lume care ne grăbeşte şi care nu ne mai înţelege. Această lipsă 

de timp ne împiedică să ne cunoaştem mai bine. Şi-atunci, în mod firesc, apare sentimentul de 

neîncredere. De cele mai multe ori ni se întâmplă, atunci când vrem să comunicăm cu ceilalţi 

colegi, să nu fim ascultaţi. Asta, în cel mai fericit caz.  
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Pentru că şi mai rău este atunci când celuilalt i se pare că mesajul tău are un scop ascuns, 

când ţi se răstălmăcesc vorbele şi se întorc împotriva ta. Atunci te întrebi dacă nu cumva este 

mai bine să taci şi să te limitezi la a nu te mai întâlni cu colegii pentru a comunica decât atunci 

când este absolut necesar şi obligatoriu.  

 Concurenţa permanentă dintre noi nu ne mai lasă să ne arătăm adevărata faţă şi nici să 

o mai vedem pe cea a colegului de lângă noi. Iar atunci când, într-un colectiv de oameni există 

prea multe orgolii, prea mulţi care ştiu şi nu mai au nevoie de sfaturi, prea mulţi care nu doresc 

decât să se afirme, un lucru este sigur: munca în echipă, colaborarea şi buna înţelegere lasă 

locul conflictului.  

 Oricât de mult ar evolua tehnica modernă, aceasta nu poate înlocui decât comunicarea 

„verbală”, niciodată pe cea „afectivă”. Cu condiţia însă ca noi să rămânem oameni.  

 Foarte important este şi momentul în care vrei să comunici cu celălalt. Pentru că dacă 

cineva îţi spune: „Nu acum, nu am timp”, este clar fie că aşa stau lucrurile, fie că foloseşte 

această frază ca pretext pentru a te îndepărta. Şi, evident, atunci când nu eşti binevenit, este 

mai bine să te retragi.   

 Aşadar, a comunica este numai aparent uşor. În realitate, trebuie să cunoşti şi să 

stăpâneşti foarte bine regulile fără de care mesajul transmis nu este perceput sau nu produce 

efectele scontate.  

 

Bibliografie:   Nuţă Adrian, Abilităţi de comunicare, Ed. Sper, Buc., 2004 

Rascanu Ruxandra, Psihologie şi comunicare, Ed. Universităţii Bucureşti, Buc., 

2001 

  

Desenele animate şi violenţa  

Prof. Marele Anişoara 
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Vi se întâmplă adesea ca atunci când ajungeţi acasă să daţi imediat drumul la televizor. 

Sunteţi obişnuit să vă aşezaţi copilul în faţa unui canal de desen animat (Jetix, Cartoon 

Network, MiniMax, Boomerang, Animax, BabyTV) şi să vă vedeţi în continuare de 

problemele casnice? Gândiţi-vă la pericolul dependenţei acestuia de televizor şi la efectele 

negative ale desenului animat asupra minţii şi comportamentului copiilor.  

Toţi cunoaştem  importanţa pe care o au povestile în dezvoltarea imaginaţiei şi în 

crearea unei percepţii despre cultura proprie şi despre lume pentru copii. Aceştia află astfel 

care sunt valorile vehiculate într-un spatiu cultural specific, se familiarizează de mici cu 

principalele mituri etc; mai învată că lumea e o scenă a luptei dintre bine şi rău, că trebuie să 

fii curajos şi perseverent, că există magie şi frumos.  
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Acest rol a fost transferat în ziua de astăzi asupra televizorului, care a convertit basmele 

în desene animate, veritabile felii de imaginatie adultă servite drept posibile realităţi copiilor. 

Acest fenomen de înlocuire a poveştilor e unul ce se desfăsoară la nivelul tuturor societătilor 

în care televizorul face parte din rutina zilnică. 

Cazul cel mai reprezentativ pentru peisajul cultural românesc este cel al canalului de 

desene animate Jetix –din septembrie 2009 Disney Channel  - (nu arhicunoscutul 

CartoonNetwork), pentru că e singurul post de desene animate dublat în limba română. Acest 

fapt permite o receptare facilă chiar şi pentru cei mai mici copii. Gradul mare de accesibilitate 

îl face un adevărat modelator de tinere minti, de personalităti în formare, pentru că un copil 

care se uită peste patru ore pe zi la desene animate vă recepta subconstient unele pattern-uri 

repetate obsesiv la nivel de mesaj, de imagine sau de personaje. 

Revenind la Jetix , acest post TV are cei mai tineri şi mai devotaţi fani. Potrivit 

directorului executiv al sucursalei pentru Europa de Est a companiei, audienţa este de 90% 

printre copiii între 3 şi 10 ani, care îl urmăresc zilnic; numai după patru luni de la lansarea 

postului la noi în tară, ei cunoşteau deja numele personajelor.  

Chiar dacă cifrele sunt exagerate, cert este că multi dintre viitorii adulţi se formează 

urmărind zilnic desenele animate de pe Jetix. Şi ce văd ei de la ora 7 dimineata până la 8 seara? 

Aproximativ 20 de seriale animate care nici unul nu seamănă cu imaginea noastră despre 

desene animate, imagine hrănită de personajele magice ale lui Disney sau Hanna şi Barbera. 

Lăsati-i deoparte pe simpaticul Mickey Mouse, pe irascibilul Donald Duck sau pe Tom şi Jerry, 

Twety şi Silvester. Ei sunt departe de realitatea de pe Jetix, care găzduieşte în schimb un 

amalgam de seriale prost desenate, îngrozitor dublate şi extrem de agresive, chiar violente. 

Toate aceste desene animate se disting pe câteva paliere de agresivitate, prezentă în exprimare, 

în gestica personajelor şi în imagini. 

Violenţa de limbaj  

Violenţa de limbaj apare în toate tipurile de desene animate. Palierul violenţei 

lingvistice este relativ redus, restrâns la o gamă de apelative referitoare la lipsa de inteligenţă: 

„prost”, „prostovan”, „prostănac”, „idiot”, „cretin”, „netot”, „tâmpit”, „tembel”, „dement” şi 

„fraier”, la câteva apelative care coboară în bestial, gen „bou”, „câine”, „vierme”, „larvă”, 

completat de expresii precum: „fund”, „împutit”, „jegos”, „aurolac” . Multe dintre ele se 

datorează traducerii mot-à-mot din engleză, dar faptul că sunt ascultate de copiii de la 3-4 ani 

în sus conferă gravitate acestor acte gratuite de limbaj. Am omis aici injuriile banalizate de 

practica cotidiană, de genul „La dracu’!”, „Ce dracu’?”, care sunt şi ele foarte frecvente. 

Imaginile şi limbajul folosit pe posturile televiziunilor pentru copii ii ingrijorează pe parinţi şi 

pe specialişti prin modul în care pot influenţa comportamentul acestora.  

Violenta de imagine  

În fiecare episod din 90% din seriale există cazuri de violentă imagistică: cadre cu 

explozii, lupte, foc, arme ultrasofisticate, distrugeri imobiliare care se repară până în episodul 

următor, ca totul să poată să înceapă de la capăt. Personajele pozitive alungă, omoară sau 

distrug monştri inimaginabili care au ucis şi au distrus la rândul lor. În cursul acestui proces, 

numeroase personaje sunt legate, închise, schilodite, bătute, chiar torturate, fără ca în realitate 

să fie cu adevărat în pericol.  



 
 

 

 

94 

 
 

 

Nr. 22 - ianuarie 2018 

Gestica violentă  

Tonalitatea vocii, expresiile fetei şi gestica personajelor de desene animate în situaţii 

de stres, frică sau entuziasm sunt în mod surprinzător asemănătoare între ele şi agresive. 

Fiecare personaj, chiar Mica Sirenă, Pinocchio, Peter Pan şi prietenii săi, inofensiva Căpşunică, 

copiii de la 402 (ca să nu mai vorbim de supereroi), strigă, se strâmbă, face grimase grotesti, 

se agită caricatural, pentru a simula cât mai veridic emotiile umane şi realitatea. Se creează 

astfel un mini-univers de nevrotici şi isterici care le este servit micilor telespectatori drept 

realitate coerentă.  

Emisiunile de desene animate conţin, în medie, de două ori mai multe scene de violenţă 

faţă de cele generaliste, arată un studiu Unicef -”Reprezentarea violenţei televizuale şi protecţia 

copilului” - realizat de Centrul de Studii Media şi Noi Tehnologii de Comunicare de la 

Universitatea din Bucureşti. Astfel, dacă în cazul televiziunilor generaliste, ca TVR 1 şi PRO 

TV, media actelor de violenţă dintr-o oră de emisie este de 9 până la 23,4, în ceea ce priveşte 

canalele de desene animate media e de 20 până la 37, valoarea maximă fiind înregistrată de 

postul Jetix. Din studiile efectualte de-a lungul timpului s-a constatat ca desenele animate au o 

foarte mare concentrare de violenta ce are ca rezultat efecte negative: reactii, atitudini, credinte 

şi devieri comportamentale care duc la aparitia şi intensificarea sentimentului de frica. 

Cat de periculoase sunt desenele animate? 

Specialiştii în psihologia copilului spun că desenele animate, contrar opiniei generale 

a părinţilor, au efecte dăunătoare asupra micuţilor: “Îi învaţă pe copii că violenţa este o soluţie 

în rezolvarea problemelor, ceea ce e foarte periculos pentru cei mici; în plus, ei interiorizează 

imaginile negative şi se încarcă cu agresivitate de la desene, stare ce rămâne la nivelul 

subconştientului şi reapare noaptea, creându-le insomnii şi coşmaruri”, spune psihologul 

Daniela Gheorghe. Mai mult, ea explică şi faptul că cei mici intră în pielea personajelor din 

desene animate şi trăiesc într-o lume ireală. Psihologul povesteşte că, de exemplu, a avut la 

terapie un copil de patru ani care trecea printr-o perioadă de doliu, cu depresie, deşi familia nu 

avusese nici un deces în familie, motivul fiind doar moartea personajului de desene animate 

Scooby Doo. 

   Titlurile apărute în ziarele din 18 decembrie 1997 anunţau că un program TV de desene 

animate (cu un monstru din a cărui ochi roşii ţâşneau lumini puternice) a îmbolnăvit sute de 

copii din Tokyo, Japonia. „Unii copii vomitau sânge,  iar alţii au avut crize sau şi-au pierdut 

cunoştinţa“, se spunea în The New York Times. „Medicii şi psihologii au atras atenţia că acest 

caz este un avertisment uimitor care arată cât de vulnerabili pot fi copiii la unele emisiuni de 

televiziune din prezent”. 

 “Copilul nu are capacitatea de a filtra şi, fără educaţia părinţilor, el ia violenţa ca pe o 

soluţie de a obţine puterea; de aceea, desenele animate trebuie sortate şi explicate, mai mult, 

părinţii trebuie să vorbească cu copilul să vadă ce a înţeles din ce a văzut şi să îl înveţe să 

devină un consumator de desene nonviolente”, explică psihologul. De altfel, şi Edmond 

McLoughney, reprezentantul Unicef în România, a spus că “cea mai mare parte a 

responsabilităţii de a feri copiii de astfel de violenţe televizate cade pe umerii familiei, ce 

trebuie să-şi dea seama de efectele violenţei asupra unei minţi tinere”.  
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Specialiştii prezenţi la lansarea studiului au concluzionat că este nevoie de programe de 

educaţie parentală, pentru că, deşi se spune că meseria de părinte e născută, ea se şi învaţă. 

Cum să reacţionăm în faţa efectelor negative din desenele animate? 

Interzicerea la desene animate este o soluţie? NU ! Puneţi-vă în locul copilului sau 

aduceţi-vă aminte de cand eraţi voi copii şi parinţii vă spuneau: nu, nu ai voie să faci aia sau 

aia... Asă că cea mai bună decizie ar fi să comunicaţi cu copiii dumneavoastră şi să comentaţi 

împreună ceea ce trăieşte, vede şi aude  la desenele animate, să îi faci să înţeleagă că 

personajele respective nu există, în realitate, şi că nu tot ceea ce este în desene animate este 

bun. Că nu găsim pe stradă nici lupte intergalactice, nici roboţi zburători, nici oameni 

invincibili cu super puteri şi nici monştri hidoşi. Astfel îi puteţi face să devină conştienţi de 

efectele negative ale acestora şi să discearnă mai uşor răul de bine.  

Cum şi cat pot fi lăsaţi copii la desene animate? 

Desenele animate în general sunt bune pentru copii, dar ele trebuiesc selecte cu mare 

atenţie, pentru că la ora actuală sunt multe desene animate care pot determina un comportament 

anormal la copii. Şi totuşi, în urma unor statistici a reieşit că, peste 90% dintre copii se uită la 

televizor nesupravegheaţi. Tot datorită televizorului şi desenelor animate, copiii ies afară la 

joacă cu prietenii mult mai puţin şi îşi neglijează şi orele alocate temelor pentru la şcoală. 

Un alt studiu efectuat de Gallup, la comanda canalului TV de desene animate Jetix, 

arată ca 40% dintre părinţi sunt îngrijoraţi dacă lasă copilul să se uite singur la televizor.  

Dar la noi în ţară parinţii preferă să lase copii să se uite la desene animate, ca ei să poată avea 

alte activităţi în acest timp, sau pentru a-i potoli din alte activitati care îi deranjează pe părinţi. 

Şi pentru părinţi este mai comod. "Decât să-l las afară să stau cu grija, să mai şi raceasca, mai 

bine să-l ştiu în casă, la desene", spune o mamică. Altfel spus, televizorul şi programele de 

desene animate pot înlocui dădaca sau joacă rol de calmant.  

O alta soluţie ar fi ca desenele animate la care se uită să fie selectate, adică, în loc să 

fie lăsaţi cu orele să se uite la posturile TV dedicate copiilor, am putea să le oferim DVD-uri 

cu desene animate frumoase şi educative, de genul „Cenuşăreasa", Barbie", Ice Age", "Cartea 

junglei", “Pisicile aristocrate”,„Brother bear", "Bambi", „Dumbo", „Alba ca zăpada", 

„Anastasia", „Cei Trei Muschetari", „Cars", "101 de dalmatieni", "Mica sirena", „Shrek", 

„Frumoasa din padurea adormită" sau "Aladdin". În afara faptului că aceste desene animate au 

o poveste frumoasă şi educativă, acestea oferă imagini spectaculoase şi foarte frumoase cu 

ajutorul cărora pot să se liniştească şi să adoarmă fără griji, gândidu-se la lucruri frumoase. 

Totuşi, cat de multe ore putem "uita" un copil în faţa televizorului? Deoarece se ştie 

deja că statul prea mult în faţa ecranului, îi afectează vederea, dezvoltarea limbajului, 

integrarea în societate, că nu mai iese din casă, nu mai are prieteni, devine violent, are 

coşmaruri, visează fantome şi schelete. Pe lângă selecţia desenelor animate, este necesară 

stabilirea şi a unui program pe care copilul trebuie să îl respecte cu privire la orele petrecute în 

faţa televizorului. Conform unor studii, se recomandă ca timpul petercut  în faţa ecranului să 

nu depăşească în nici un caz 3 ore. 
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Să nu uităm că desenele animate joacă un rol important în educatţa copiilor, şi dacă 

vrem să avem  copii educaţi, sociabili şi sanatoşi, trebuie direcţionaţi spre acele desene animate 

care le sunt benefice. 
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Dascălul și reforma 

Profesor învățământ primar Acsinte Alina 

Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra Neamț 

 

Reforma presupune, indiferent de domeniul în care este aplicată, în cel mai uzual 

concept, o schimbare. Schimbarea este impusă de uzura sau ineficienţa obiectului supus 

reformării. În cazul învăţământului românesc, o falsă impresie mai ,,bântuie” încă lumea 

dascălilor: faptul că destui studenţi sau chiar numai absolvenţi de licee/colegii obţin premii sau 

burse în cadrul unor concursuri internaţionale. Aceste rezultate umplu de o mândrie firească 

dăscălimea românească, dar în acelaşi timp induc o anume doză de suficienţă, conştientă sau 

nu, în ceea ce priveşte adevărata măsură a stării învăţământului nostru. 

 Dincolo de aceste fireşti rezultate, cu care ne mândrim, acut, stringent, îngrijorător 

şi…ruşinos este faptul că ne-am  aflat pe ultimul loc în Europa la o testare a capacităţilor 

elevilor români de a-şi folosi cunoştinţele, priceperile, aptitudinile dobândite în şcoală. Cum 

este posibil aşa ceva? Ce anume a dus la această situaţie? Mai ales, însă, de ce acest fapt nu a 

condus automat la o analiză concretă a cauzelor acestui eşec, la un veritabil cutremur în întreg 

sistemul nostru? 

 Aş presupune că lipsa de reacţie este, în primul rând indiferenţă, urmată îndeaproape 

de inconştienţă din partea întregului sistem, luat ca un întreg de sus în jos, de la ministeriabili 

până la cel din urmă învăţător. Mai mult chiar, nepriceperea de a putea aprecia corect 

dimensiunile catastrofale ale căderii libere a învăţământului depăşeşte nepriceperea de a 

remedia  greşelile. Personal cred că aceste stări de fapt s-au putut petrece în mod special 

datorită fracturilor multiple existente în sistem, între teorie şi aplicabilitate, între proiectare şi 

posibilitate, între ,,ştiinţă” şi realitate, între elev şi profesor. Indiferent cât de multe lucrări de 

specialitate s-ar mai scrie, unele mai accesibile, altele mai greoaie şi de-a dreptul inutilizabile, 

ne dăm cu brio examenul în a ne situa în afara realităţii.  

http://www.cna.ro/Studiu-privind-violenta-in.html
http://stiri.rol.ro/lectii-de-violenta-in-desenele-animate-78954.html
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Reforma actuală, mult prea lungă şi, în special, ineficientă, s-a situat totdeauna pe 

poziţii corecte din punct de vedere ştiinţific, dar utopic faţă de realitate. Nu am avut capacitatea 

de a anticipa schimbările majore care zădărnicesc eforturile bine ,,scrise” ale reformei. Nu este 

în intenţia mea să critic, dar ignorarea factorilor, brutal de vizibili, şi persistarea într-o lume 

ireală îmi dă un amar sentiment de minciună. 

 Fără îndoială că un număr de elevi fac încă să mai dăinuie speranţa că avem un 

învăţământ bun. Nu contest acest lucru. Acest lucru se întâmplă însă la scară foarte mică, acolo 

unde există încredere în şcoală şi sprijinul părinţilor.  Dramatic este însă gradul de incultură la 

scară naţională, procentul foarte mare de analfabeţi, neîncrederea şi dispreţul pentru şcoală şi, 

prin urmare, pentru ce şi cum se învaţă în şcoală.  

Personal aş vedea reformarea învăţământului mai puţin sofisticată şi aş acorda mai 

puţină atenţie ,,modernizării terminologiei”, căutând pulsul viu la nivelul la care se află, 

acceptând obiectiv regresul deja instalat ca pe un fapt real, căutând soluţii realiste, chiar dacă 

acestea se încadrează în sfera paşilor mărunţi.  

Aş începe obligatoriu o revoluţie în ceea ce priveşte coeziunea întregului sistem, de la 

stabilirea disciplinelor de studiu, la numărul de ore şi întocmirea riguroasă a programelor. 

Diferenţa faţă de modul în care s-au întocmit până acum ar putea ghipsa  una dintre fracturile 

majore din sistem. Nu văd foarte corect şi eficient întocmirea acestora de către aceiaşi 

specialişti consacraţi care au lucrat fiecare separat, pe domeniul său. O mare echipă 

responsabilă alcătuită din specialişti pe domeniu, dublaţi de pedagogi practicanţi, nu 

teoreticieni, de psihologi în managementul timpului copilului, specializaţi în psihologia 

vârstelor, de sociologi, buni cunoscători ai realităţii sociale din ţara noastră, pe zone, poate 

chiar şi de consilieri familiali ar putea stabili consultându-se reciproc ce, cât şi cum pot asimila 

în mod real elevii la anumite vârste. Dar nu numai acest lucru este important, cât mai ales 

cunoaşterea noului tip de elev al zilelor noastre, care nu mai este deloc acelaşi cu cel de acum 

zece – cincisprezece ani. Aduc drept explicaţie fenomenul stresului, agitaţiei, afecţiunilor 

,,moderne” tot mai frecvente la copiii zilelor noastre, pe care nu suntem pregătiţi să-i înţelegem, 

deci nici să-i ajutăm. 

Văd astfel o corectă adaptare a rolului şcolii la pregătirea pentru viaţă a şcolarilor, în 

primul rând prin cunoaşterea, dar mai ales acceptarea nevoilor pe care le au aceştia. Un lucru 

foarte bun consider a fi actualul efort de a implementa ca mod de educaţie şi instrucţie 

,,învăţarea centrată pe elev”, doar că acest lucru trebuie să facă parte dintr-un sistem corect 

programat pentru ca să fie şi posibil şi eficient. Aduc în acest sens o altă acuză actualului sistem 

de învăţământ: o prea riguroasă programare, o foarte mare stricteţe în respectarea programelor, 

de cele mai multe ori o falsă şi ineficientă ,,parcurgere a programelor” de frica (chiar acesta 

este termenul corect) sancţiunilor eventualelor verificări sau inspecţii. Nimic mai grav în 

învăţământul nostru decât acest lucru. Cunosc personal cazuri concrete de clase cu mari 

probleme în asimilarea cunoştinţelor, aflate ca nivel real la trei-patru clase în urmă, la care 

cadrele didactice predau materia pe care o au în planificare numai ca să ,,aibă dovada” că au 

respectat planificarea, mai exact programa. Aceşti copii ar avea mult mai mult de câştigat dacă 

s-ar lucra la nivelul care se află, asimilând, fără îndoială, mult mai puţin decât prevede 

programa, dar învăţând ceva în fiecare oră! În realitate, însă, ,,golurile” în asimilarea 

cunoştinţelor şi deprinderilor duc la situaţia paradoxală ca de la un moment dat să nu mai poată 
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asimila nimic, iar cadrul didactic trăieşte un stres continuu al neputinţei, vinovăţiei şi 

al…ameninţării. 

De aceea, în vederea evitării acestui fapt incredibil, prin care i se pretind unui cadru 

didactic calităţi excepţionale, prin care poate rezolva optim majoritatea situaţiilor dificile (care 

oricum deţin supremaţia faţă de situaţiile normale), indiferent de gravitatea cauzelor, cu folos 

ar fi o acceptare ,,oficială” a acestor realităţi care duc la situaţii problemă indiferent de cât de 

multă dăruire ar dovedi cadrul didactic. O testare a situaţiilor reale, care înseamnă nu numai 

capacităţi intelectuale ale copiilor, ci şi mediul, mentalitatea, atitudinea şi sprijinul comunităţii, 

bine gândite în aşa fel încât să i se permită cadrului didactic să acţioneze în folosul copilului, 

nu obligatoriu în litera programei dacă acest lucru nu este nicicum posibil, ar înjumătăţi pe 

puţin procentul de semianalfabetism la nivel de absolvenţi de gimnaziu şi ar diminua foarte 

mult fenomenul de abandon şcolar. 

De asemenea, aş vedea cu totul altfel aprecierea performanţelor profesionale ale 

cadrelor didactice. Am curajul să afirm că un copil provenit dintr-o familie cultivată, bine 

educată, care îşi sprijină consecvent copilul în timpul şcolii va fi premiant indiferent de cadrul 

didactic pe care îl are. Adaug că pe lângă satisfacţia profesională pe care i-o oferă profesorului, 

un astfel de elev nu va fi o sursă de stres sau chiar depresie precum copilul provenit dintr-o 

familie abia alfabetizată (sau chiar analfabetă), fără cultură, mijloace familiale etc. Ori utopia 

aici apare: dascălul care reuşeşte prin multă muncă, stres şi dăruire să-l înveţe a citi pe un copil 

defavorizat este catalogat drept ,,fără rezultate, fără performanţe”, în timp ce acela care are 

norocul de a fi privilegiat este merituos. Problema nu este numai a inechităţii evaluării, cât mai 

ales a scăderii motivaţiei acestor cadre, care sunt, de altminteri, oameni cu aşteptări şi limite. 

Un alt aspect pe care îl poate constata oricine, dar îl consideră firesc sau îl ignoră este 

fractura dintre ciclurile de şcolaritate, la scară mare, şi chiar între disciplinele aceluiaşi ciclu, 

la scară mai redusă. Există, spre exemplu, o foarte mare discontinuitate şi nepotrivire între 

modul în care este abordat elevul la clasele primare şi cum este abordat brusc în ciclul 

gimnazial. Prin urmare, consider că trebuie introdusă o regulă obligatorie şi reală în ceea ce 

priveşte cunoaşterea portretului psihofizic, psihoemoţional şi psihosocial. Aceste norme există 

doar pe hârtie, sunt cunoscute, dar neaplicate, din păcate. Ruptura este traumatizantă pentru un 

foarte mare număr de elevi, dintre care foarte puţini ies în câştig, majoritatea manifestând un 

confuz disconfort psihic şi emoţional care duce la ,,răul de şcoală” pentru cei sensibili şi 

indiferenţa pentru şcoală, cu tot ce presupune ea, pentru cei cu afectivitate mai redusă. 

Fenomenul este cunoscut de toată lumea, numai că este redus la disputa între învăţători şi 

profesori, care se autoînvinovăţesc reciproc. Şi pentru această situaţie aş solicita cercetări reale 

făcute de oameni de specialitate, care să găsească soluţii corecte şi aplicabile, care să fie strict 

respectate.  

Din păcate ,,reforma mea” rămâne la faza de proiecţie imaginară, iar eu nu voi şti 

niciodată dacă ceea ce cred este utopic, nepotrivit sau chiar este bun, realizabil şi de…succes! 
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Rolul activ de educator al dascălului în fața generației de copii de astăzi 

Prof. înv. primar Cătrună Liliana și Cătrună Gheorghe Mandizu 

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Alexandria 

 

           Dezvoltarea societății omenești, aflată astăzi sub influența tot mai puternică a mediului 

tehnologic, nu ne dă nici măcar răgazul să ne gândim la implicațiile acestui sistem asupra vieții 

noastre pentru că ni se pare că facem parte din el. 

           Viața noastră bazată pe comunicarea de altă dată, pe legăturile emoționale cu 

persoanele din preajma noastră s-a transformat într-un comportament de roboți, utilizăm tipare 

de cuvinte, tipare de gesturi. 

           Aceste realități pe care le trăim zilnic sunt evidente și foarte ușor de constatat, dar greu 

de recunoscut de fiecare dintre noi. 

           Era tehnologică face ca, în orice domeniu de activitate, abilitățile personale ale omului 

să fie din ce în ce mai puțin solicitate deoarece mediul tehnologic reprezintă o creștere a 

abstractizării și diluează spontaneitatea și creativitatea, mediu care se dezvoltă continuu și într-

un ritm accelerat, dorind să înlocuiască funcțiile mediului din trecut și care ne obligă pe toți să 

ne formatăm permanent. 

           Experiența didactică acumulată în peste 35 de ani de activitate alături de copii de vârstă 

școlară mică ne îndreptățește să facem unele observații asupra rolului tot mai dificil al 

dascălului din ziua de astăzi de a completa instruirea elevilor cu o educație aleasă, de a pregăti 

elevii nu neapărat pentru a avea o meserie ci pentru a fi om într-o societate în permanentă 

transformare.  

           Copiii din ziua de astăzi, născuți sub influența mediului tehnologic, încearcă să-și 

rezolve realitățile vieții prin tehnologie, altfel nu știu, pe când unii dintre adulți încearcă un 

sentiment de neputință, neținând pasul cu evoluția tehnologiei, au impresia că au un mare 

handicap. Tot copiii aceștia, care au atât de multe la îndemână și pentru care copiii din trecut 

i-ar invidia, își crează mereu dorințe noi, unele artificiale și pe care nu le pot înfrâna, dar care 

le oferă plăceri false.  

           Este tot mai greu pentru dascălii din ziua de astăzi să-și ducă la bun sfârșit menirea de 

a modela sufletele inocente căci se lovesc din ce în ce mai mult de tipologii diverse de elevi 

asupra cărora influența familiei direct și indirect a societății în permanentă transformare și-au 

pus amprenta. Avem libertatea de a circula liber și mulți dintre părinții elevilor noștri își 

părăsesc locurile natale în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit (spun ei) și-și lasă copiii 

în grija bunicilor sau a rudelor de aceea mulți dintre copii devin însingurați și ascund drame pe 

care nu le explică, iar acțiunile lor ulterioare sunt inexplicabile la prima vedere. 

          Instituția căsătoriei este tratată superficial de unii dintre tinerii care își unesc destinele 

astăzi, fapt pentru care avem din ce în ce mai mulți elevi care provin din familii monoparentale, 

iar relațiile părinților nu sunt tocmai potrivite după separare, copiii având cel mai mult de 

suferit.  
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Dascălul obsevă din partea acestor copii dorința de comunicare, de afectivitate, de 

înțelegere și explicare a multora dintre acțiunile lor ieșite din normele unei conduite decente. 

Copiii își doresc mai multă empatie din partea adulților, nu vor mustrare, pedepse, indiferență. 

           Tot mai mulți tineri pun pe primul loc cariera, își întemeiază familii târziu și tot târziu 

apar și copiii. Jobul stresant care le ocupă mare parte din timpul zilei, faptul că-și lasă copiii în 

grija bonelor, a bunicilor, nu le dă posibilitatea să-și facă timp de a petrece mai mult cu ei. Să 

citească împreună ca să le insufle copiilor dragostea pentru lectură, să se joace cu ei, să 

comunice despre ce au făcut în timpul zilei, ce le-a plăcut, ce i-a impresionat, ce prieteni noi 

și-au mai făcut, să planifice împreună activități comune pe care să le facă în timpul liber. Când 

sosesc de la serviciu îi întreabă ce au făcut la școală și se mulțumesc cu răspunsul simplu de 

„BINE”. Ce înseamnă acest  „BINE”?  

           Unii părinți sunt superprotectori, se supără când copilul mai cade în curtea școlii în 

pauze, nu-i lasă să participe la orele de educație fizică de teamă să nu se rănească, nu le premite 

participarea la aniversările colegilor, fapt ce determină pe ceilalți elevi să-i izoleze, să nu-i 

implice în acțiunile lor și astfel copilul nu socializează, nu știe să se comporte atunci când își 

dorește intrarea într-un grup de copii, este privit ca un ciudat. 

          În afară de educația care se face în timpul fiecărei discipline din planul de învățământ, 

educația merge mai departe prin activitățile extracurriculare și extrașcolare în care îi implicăm 

tot mai mult pe elevi din dorința de a le cunoaște preferințele, de a le stimula capacitățile, 

aptitudinile și talentele, de a le da posibilitatea să se manifeste liber, de a lua hotărâri, de a-și 

exprima opinia și a și-o susține cu argumente solide. Enumerăm activități precum: parteneriate 

cu grădinițele, cu alte școli, mese rotunde prilejuite de diverse evenimente istorice, ecologice, 

prezentări de carte, drumeții, excursii și tabere, participarea la proiecte europene eTwinning, 

vizionări de filme, acțiuni pe teme de alimentație sănătoasă, acțiuni caritabile – de donare de 

fructe și legume, de oferire de daruri unor copii mai puțin norocoși. 

            Le-am studiat comportamentul atât în timpul orelor de curs cât și în toate celelalte 

activități și am constatat că tot mai mulți elevi nu au suficientă răbdare și au puțină putere de 

concentrare. Își doresc ca totul să se deruleze pe repede înainte. Pe copiii de astăzi nu-i mai 

uimește parcă nimic, trec pe lângă lucruri fără să le observe, nu au răbdare să asculte povești, 

au atât de multe jucării și jocuri, dar nu știu să le prețuiască valoarea, nu au răbdare să vizioneze 

desene animate care să le trezească sentimente de bunătate, altruism, respect. Nu au plăcerea 

și răbdarea de a citi o carte tipărită, să-și confecționeze un semn de carte cu priceperea lor, să 

învețe un cântec, să recite o poezie. Toate acestea li se par lucruri banale, învechite. Manualele 

digitale le oferă o mulțime de jocuri, de activități interactive, darv nu-l folosesc singuri acasă,  

decât la clasă, la inițiativa dascălului.  

            I-am observat la activitățile extrașcolare, la aniversările colegilor, în excursii, sunt 

dependenți de telefoanele mobile și de tablete. Folosesc orice prilej să butoneze aceste 

descoperiri ale tehnologiei, dar nu în mod util. Uită să scrie corect pentru că utilizează numai 

cuvinte abreviate tot din lipsa de răbdare de a scrie. 

           Este foarte greu să le educăm elevilor răbdarea, atenția și puterea de concentrare 

deoarece mulți dintre părinți nu vor să înțeleagă aceste fenomene, spun că au personalitate 

copiii din ziua de astăzi, nu fac ei înșiși un pas înainte pentru a continua acasă munca începută 
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de dascăl în clasă. Este adevărat, nici părinții de astăzi nu sunt ca cei de ieri, și ei sunt născuți 

tot în era tehnologică, dar copiii noștri au nevoie de afecțiune, de iubire, de înțelegere, de 

modele și de un sens al vieții. 

          Noi, dascălii, alături de părinți responsabili, suntem cei care, prin puterea exemplului, 

putem să le oferim copiilor din bucuria copilăriei de altădată, să-i facem să-și dorească să 

rămână peste timp cu amintirea plăcută a copilăriei lor, dar care să le creeze emoții pozitive, 

calde. 

         Nu suntem conservatori, nu suntem dascăli rezistenți la schimbare și la noutate, ne 

place să ținem pasul cu evoluția societății, să fim ancorați în realitatea cotidiană, să ne modelăm 

după dorințele și necesitățile elevilor noștri, dar știm să prețuim valorile morale ale tuturor 

timpurilor și să facem ca să nu se aștearnă praful peste ele, să le dăm dimensiuni noi, să le 

reinventăm, să le facem accesibile. 

       

    

 

 


