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Rolul interdisciplinarității și al jocului didactic în dezvoltarea creativității 

școlarului mic 

                                                  Prof. înv. primar Comănescu Anca- Elena  

                                                                   Şcoala Gimnazială Nr. 1, Sibiu 

                                                             

bordarea interdisciplinară a conţinutului învăţământului are ca scop final 

formarea interdisciplinară a personalităţii umane în vederea integrării sale într-

o societate democratică dinamică. Interdisciplinaritatea reprezintă o abordare 

globală, complexă a unui fenomen, care implică transferuri de cunoştinţe, concepte, metode, 

astfel încât ceea ce rezultă să poată fi contextualizat şi aplicabil în situaţii de viaţă reală. 

Problema interdisciplinarităţii nu este un element de noutate, pedagogii subliniind încă 

de la vechii greci importanţa transmiterii cunoaşterii ca un tot unitar. În opinia lui G. Văideanu, 

interdisciplinaritatea „implică un anumit grad de integrare între diferitele domenii ale 

cunoaşterii şi între diferite abordări, ca şi utilizarea unui limbaj comun permiţând schimburi de 

ordin conceptual şi metodologic”. 

Se pot delimita câteva tipuri de demersuri interdisciplinare: 

• interdisciplinaritate ca transfer din domenii învecinate (psihologie şi pedagogie; istorie şi 

geografie; biologie, chimie şi fizică); 

• interdisciplinaritate prin problematica abordată (Omul, Cunoaşterea, Creaţia); 

• interdisciplinaritatea ca transfer de metode de cunoaştere sau de cercetare; 

• interdisciplinaritatea ca transfer de concepte (valorificarea semnificaţiilor şi valenţelor unui 

concept în domenii diferite de cunoaştere). 

Interdisciplinaritatea este o formă de cooperare între discipline ştiinţifice diferite, care 

se realizează în principal respectând logica ştiinţelor respective, adaptate particularităţilor legii 

didactice care-l ajută pe elev în formarea unei imagini unitare a realităţii, îi dezvoltă o gândire 

integratoare. Interdisciplinaritatea presupune abordarea conținuturilor complexe având ca scop 

formarea unei imagini unitare asupra unei anumite problematici. Un conținut școlar proiectat, 

elaborat și utilizat în manieră interdisciplinară corespunde mult mai bine realității prezentate, 

conducând la o înțelegere cât mai bună și unitară din partea elevilor (Mara, D., 2006, p. 88-

89). 

Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării 

copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică contribuind la creșterea capacității 

creative a copilului și la surprinderea lumii înconjurătoare ca pe un tot unitar.  

Corelațiile interdisciplinare prezintă avantaje multiple: 

- creează cadrul favorabil acumulării unui registru vast de informații despre obiecte și 

fenomene; 

- realizează o învățare eficientă, transferând cunoștințele în alte contexte, legând teoria de 

practică; 

- favorizează corelarea limbajelor, diminuarea elementelor redundante; 

- constituie modalități eficiente de conjugare a ipostazelor educaționale (educație formală, 

nonformală, informală) de realizare a obiectivelor noii educații; 

- accelerează caracterul formativ al procesului de învățământ, stimulând capacitățile 

intelectuale ale elevilor. 

Premisa abordării interdisciplinare a conţinuturilor învăţării este aceea de a asigura 

unitatea cunoaşterii şi depăşirea graniţelor disciplinelor de învăţământ, transferului de 

cunoștințe și rezolvare de noi probleme. Interdisciplinaritatea și jocul didactic determină  

dezvoltarea personalității elevului în ansamblu, precum și o asimilare eficientă a conținuturilor 

prevăzute de programele școlare din ciclul primar. 

A 



 

5 

 

Nr. 4 decembrie 2015 

 Forma cea mai înaltă și complexă a activității omenești, creativitatea poate fi privită 

prin prisma a patru accepțiuni: a produsului creativ, a procesului creator, ca potențialitate 

general umană, ca abilitate creativă cât și ca dimensiune complexă a personalității. 

Înzestrați cu o creativitate nativă, născută dintr-o imaginație bogată, fabulație, 

spontaneitate specifică vârstei, micii elevii încă mai cred în personaje fantastice, diverse 

obiecte cu puteri magice, tămăduitoare: un simplu băț se poate transforma într-o sabie magică. 

Jocul didactic este o metodă de mare eficiență, un important mijloc de educație intelectuală 

extrem de eficient și atractiv care pune în valoare și antrenează capacitățile creatoare ale 

copilului. Învățând într-un stil creativ, elevii devin creativi. 

Jocurile didactice permit o abordare interdisciplinară a noțiunilor determinând formarea 

potențialului creativ și o creștere a randamentului școlar al elevilor. În activitatea de instruire,  

jocul didactic generează atractivitate, plăcere, destindere, satisfăcând o trebuință interioară. 

Prin  interme-diul jocului elevii devin mai volubili ieșind din tiparele rigide ale unei activități 

impuse, sunt activi și curajoși, își înving timiditatea și învață de plăcere. 

Jocul didactic interdisciplinar este o activitate în care se îmbină sarcini didactice din 

domenii de cunoaștere diverse, într-o structură unitară, axată pe învățare. El imprimă activității 

didactice un caracter dinamic și atrăgător, induce o stare de bucurie și destindere care previne 

monotonia și oboseala și fortifică energiile intelectuale și fizice ale elevilor. 

Pentru a asigura reușita demersului instructiv –educati în manieră interdisciplinară în 

cadrul diverselor discipline de studiu se recomandă îmbinarea metodologiei clasice cu cea 

modernă, a  activității frontale cu cea individuală, în perechi și pe grupe, antrenând permanent 

elevii în activități stimulative  ce au ca scop atât însușirea de noi cunoștințe cât și transpunerea 

acestora într-o formă cât mai inovativă. 

Învățarea creativă implică dezvoltarea strategiilor euristice și construirea 

comportamentului creator al elevilor prin: stimularea curiozității intelectuale a elevilor, 

promovarea gândirii divergente și a imaginației creatoare; activizarea inteligenței creatoare; 

stimularea capacității de asociație și invenție, de a stabili raporturi noi, de a combina și 

restructura, de a interpreta și redefini din perspective noi; dezvoltarea spiritului de observație, 

a atitudinii interogative și nu în ultimul rând  trezirea motivației creatoare.  

La vârsta şcolară mică, în sprijinul apariției unor atitudini favorabile creativitǎţii se pot 

utiliza metode active, metode bazate pe problematizare, pe acţiune reală şi fictivă, pe explorare. 

De un real impact sunt și metodele expozitive ce nu pot fi excluse. Descrierea, povestirea, 

explicaţia sunt absolut indispensabile activităților din şcoală, dar, în perspectiva stimulǎrii 

creativitǎţii, se impune o permanentă problematizare a comunicării (prin introducerea unor 

întrebări-problemă, a interogaţiei şi a invocaţiei retorice, a dialogului).  

Printre cele mai cunoscute metode şi tehnici de stimulare a creativităţii utilizate în 

învățământul primar sunt brainstormingul, sinectica, 6-3-5, discuţia panel, phillips 6–6, cubul,  

rezolvarea creativă a problemelor, ciorchinele, metoda ,,pălăriilor gânditoare” explozia stelară, 

cadranele, cvintetul etc. Ursula Șchiopu enumeră în lucrare sa componentele structurale ale 

activității umane: jocul, învăţarea didactică, munca productivă, creaţia, a căror pondere variază 

în funcție de vârstă, relație ilustrată mai jos: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.I.  Relaţia dintre diversele forme ale activităţii (Șchiopu, U., 1997, p. 145) 
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 Jocul  didactic  este  o  formă  de activitate accesibilă copilului, prin intermediul căreia 

se realizează o parte a sarcinilor instructiv–formative ale activităţilor obligatorii, şi a celor 

opționale, într–o atmosferă distractivă, antrenantă şi motivantă. Jocul este subordonat învăţării 

exercitând o influenţă deosebită asupra dezvoltării psihice a copilului. Prin îmbinarea 

elementelor de învăţare cu cele de joc, copilul îşi asimilează unele cunoştinţe şi face primii paşi 

în direcţia formării deprinderilor de muncă intelectuală, iar competiţia din activitatea de joc, 

poate continua şi în munca de învăţare. Jocul dezvoltă procese psihice precum gândirea cu 

operaţiile ei (analiza, sinteza, comparaţia, generalizarea), atenţia şi spiritul de observaţie, 

memoria, voința şi imaginaţia creatoare.  

În joc se dezvoltă curajul, perseverenţa, dârzenia, combativitatea, corectitudinea, 

disciplina prin supunerea la regulile jocului, precum şi spiritul de cooperare, de viaţă în 

colectiv, de comportare civilizată. 

În urma lecțiilor axate în principal pe dezvoltarea creativității elevilor prin intermediul 

activităților ludice interdisciplinare au rezultat câteva produse remarcabile. La întrebarea Cum 

poate fi? elevii au prezentat însușiri neobișnuite obiectelor: casă: cochetă, îmbătrânită, 

îndrăzneață, deochiată; copac: aspru, vlăguit; cățel: jucăuș, obraznic, șmecher, pofticios; 

mașină: harnică, sprintenă, istovită; gură: înfometată, , zgârcită, zbârcită, hămisită; pantofi: 

leneși, la patru ace, nerăbdători etc. 

      În cadrul proiectului ,,Omul și mediul înconjurător” s-au parcurs următoarele 

conținuturi: corpul omenesc, sunetele și zgomotele, mediile  de viață, starea de 

bine, emoțiile, culorile, discipline aparținând diverselor arii curriculare etc. La 

finalul proiectului interdisciplinar, elevii împărțiți pe grupe au primit câte o 

planșă cu poziții diferite ale unei fetițe. Sarcina didactică a fost următoarea: să 

creeze o poveste, o situație pornind de la imaginea șablon dată și să scrie câteva rânduri despre 

ceea ce face, vede sau ceea ce simte fata. Modalitatea de redactare a variată: de la texte, la 

ghicitori și versuri. La sfârșitul activității s-au unit piesele grupelor ca într-un puzzle dând 

naștere unei cărți cu autori colectivi ,,Pățania Adnanei”:      

 
          Imaginația creatoare a elevilor, precum și fantezia specifică vârstei a fost ilustrată și în 

cadrul jocului ,,Povestiri din cuvinte fantastice”. După ce elevii au desenat personajele 

preferate, aceștia au fost solicitați să rezolve o nouă sarcină didactică: ,,botezarea” noilor specii 

de animale create. Astfel au luat naștere ,,cocodelfinos”, ,,giraporcal”, ,,porcozaur”, 

,,caloaie”, ,,leufant” etc., stârnind amuzamentul, implicarea conștientă și activă a elevilor în 

activitate.  
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 Provocați să răspundă cât mai creativ la câteva întrebări, elevii au impresionat prin 

naturalețea și originalitatea răspunsurilor:  De ce zâmbesc oamenii?- ,,Oamenii zâmbesc pentru 

că sunt făcuți să zâmbească”,  ,,Oamenii zâmbesc de veselia naturii”; De ce apune soarele?- 

,,Soarele apune pentru a răsări luna”;De ce este noapte?- ,,Noaptea există pentru a ne putea 

odihni”, ,,Este noapte că așa a poruncit Dumnezeu”, ,,Este noapte deoarece planeta se 

învârte”; De ce sunt bătrâni bunicii? ,,Bunicii sunt bătrâni deoarece sunt la sfârșitul basmului 

vieții” sau ,,Bunicii sunt bătrâni deoarece le-a trecut viața.”  

 Folosind cifrele, elevii au relizat chipuri hazlii. Prin intermediul conversației au 

descoperit că au transpus în desen starea lor psihică din momentul respectiv și semnificația 

mimicii realizate de aceștia.  

               
 Pe baza formelor figurale au fost obținute produse remarcabile ca de exemplu:  

                 
  Pe baza produselor s-au purtat discuții legate de alcătuirea corpului, mod de hrănire, 

mediu de viață, îmbinând cu succes disciplinele: limba română, științe ale naturii, educație 

plastică, educație muzicală. 

         Elevii pot fi în acelaşi timp autori, actori şi spectatori ai tuturor lucrurilor ce se întâmplǎ. 

Situaţia aceasta le dezvoltă creativitatea clipă de clipă, în mai multe direcţii. 

A dezvolta capacităţile creative ale gândirii, înseamnă a cultiva flexibilitatea, abilitatea 

de a gândi abstract, originalitatea, fluiditatea expunerii ideilor, capacitatea de a stabili 

asemănări și deosebiri, disponibilităţile de elaborare, (re)organizare. 

Cerinţe specifice învăţării creative: 

• profesorul să insufle elevilor o atitudine şi un stil de gândire creator, liber, independent; 

• asigurarea unei atmosfere permisive care să ofere un climat optim manifestării libere, 

spontane; 

• direcţionarea potenţialului creativ al elevilor spre acele zone în care ei au şansele cele mai 

mari de manifestare eficientă, de realizare efectivă; 

• activismul permanent al gândirii care nu poate fi un stil obositor, ci un efort intelectual ce 

produce satisfacţie, contribuie la cultivarea spiritului de iniţiativă, la formarea abilităţii de a 

aborda problemele întreprinzator şi dinamic. 

Abordând activitățile didactice în manieră interdisciplinară asigurăm o imagine 

completă și complexă școlarilor. Jocul didactic interdisciplinar este o activitate în care se 

îmbină sarcini didactice din domenii de cunoaştere diverse, într-o structură unitară, axată pe 

învăţare. El imprimă activităţii didactice un caracter dinamic şi atrăgător, induce o stare de 

bucurie şi de destindere care previne monotonia şi oboseala şi fortifică energiile intelectuale şi 

cocodelfinos porcozaur caloaie leufant 
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fizice ale elevilor. Punând elevii să relaţioneze între ei, jocul didactic îi activizează din punct 

de vedere cognitiv, afectiv şi motric-emoţional, iar interacţiunile dintre participanţi dezvoltă 

autocontrolul eficient al conduitelor, comportamentelor şi achiziţiilor. 
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Serbare neconventională 

Prof. Săcuiu Elena Liliana 

Grădiniţa Nr.1 cu Program Normal, Predeal 

  Argument 

roblematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date 

mai ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 

Accentul trece de pe informativ pe formativ, educaţia depăşeşte limitele 

exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate. Un curriculum unitar nu mai poate 

răspunde singur diversităţii umane. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, 

devine tot mai evident faptul că educaţia extracurriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în 

formarea personalităţii prescolarilor. Educaţia de dincolo de procesul de  învăţământ apare sub 

două aspecte: educaţie informală, reprezentând influenţele incidentate ale mediului social 

transmise prin situaţiile vieţii de zi cu zi şi educaţia nonformală, care se realizează fie în 

sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii cu caracter educativ.  Activităţile 

extracurriculare organizate de grădiniţă au un conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific etc. 

sau sunt simple activităţi de joc şi de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale.  

Serbarile, ca şi activităţi extracurriculare, le formează copiilor o extraordinară 

capacitate de percepere, înţelegere, observare, perseverare şi explorare a simţului abstractizării. 

Serbarile neconventionale susţin achiziţionarea unor noţiuni de socializare, dar mai ales, ajută 

preşcolarii să conştientizeze propria capacitate de a acţiona asupra realului. Prin participarea la 

o serbare neconventionala, prin interpretarea unui rol, copilul îşi surprinde părinţii, 

educatoarea, dar, mai ales, pe sine însuşi. Astfel, el se poate juca, dar nu aşa cum fac adulţii, ci 

într-un univers adaptat la capacităţile sale de înţelegere şi memorare. Înclinaţia copiilor de a da 

viaţă obiectelor împrumutându-le intenţii sau de a-şi atribui roluri, oferă un vast teren de 

acţiune pentru dezvoltarea imaginaţiei şi a intelectului, fiind totodată şi o plăcere care 

facilitează deschiderea către societate şi o motivaţie care permite maturizarea afectivă. Prin 

urmare, copilul va căpăta astfel stăpânirea de sine, necesară în procesul de construcţie a 

personalităţii, iar serbarea neconventionala devine pentru copii o formă veritabilă de educaţie. 

Jocul de rol îi ajută să se deprindă cu spaţiul şi spaţiile, cunoaşterea propriului corp, exerciţiul 

P 
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imaginaţiei, capacitatea de se asculta pe sine şi pe ceilalţi, rigoarea, sensibilitatea, modestia, 

asumarea riscului.  

Punând mai mare accent pe cunoştinţe decât pe nevoile emoţionale, se creează o 

prăpastie între corp şi spirit. Sensibilitatea este abandonată, procesul instructiv-educativ 

derulându-se în detrimentul acesteia.  

Rolul nostru este, prin urmare, acela de a regăsi această sensibilitate naturală, apoi de a 

o ghida şi, în final, de a o cizela. Participând la serbari neconventionale, copiii socializează, îşi 

stimulează inteligenţa şi creativitatea. Jocul de rol educă prin oferirea unui câmp de acţiune şi 

de afirmare a personalităţii, iar copilul are satisfacţia exprimării conduitelor achiziţionate şi a 

vieţii social-afective.  

Serbarile neconventionale au un rol important în dezvoltarea şi educarea copilului pe 

plan cognitiv, afectiv, moral, estetic, volitiv, fiind totodată un mijloc de socializare a 

preşcolarilor.  

Programele distractive, serbările, şezătorile sunt activităţi care răspund unei duble 

necesităţi psiho-pedagogice: de a asigura odihnă activă copiilor şi de a exersa capacităţi psiho-

fizice ale acestora. Ele continuă, aprofundează şi valorifică activităţile de învăţare dirijată sau 

la alegere. Valoarea serbarilor neconventionale rezidă între îmbinarea dintre formativ şi 

informativ, util şi plăcut în conţinutul educativ al acestora. Influenţează dezvoltarea copilului 

din punctul de vedere al educaţiei intelectuale, morale, estetice, fizice. 

 ACTIVITĂŢI PREGĂTITOARE  

Este necesar ca reprezentaţia să fie precedată de discuţii pregătitoare. Să faci o haină să 

prindă viaţă, să vorbească, să aibă atribute omeneşti nu e deloc simplu şi clar pentru un copil. 

Totuşi, jocurile sale i-au format o flexibilitate, o imaginaţie care îi permit să adauge jocului 

teatral propriul univers şi propria sensibilitate.  

Dar între jocul individual sau alături de micii săi colegi şi reprezentaţia în faţa publicului 

există uneori o diferenţă considerabilă. Discuţiile despre care am amintit mai sus se vor axa pe 

ideea că obiectele pot avea suflet.  

Rolul cadrului didactic este de a găsi direcţiile şi temele care să faciliteze această 

activitate pregătitoare, pentru a optimiza exerciţiul dramatic care va rezulta. De asemenea este 

necesară folosirea improvizaţiilor individuale, prin care să dea viaţă acestor obiecte. Pentru 

asta, se ia orice obiect de vestimentaţie, se aşează în centru suprafeţei de joc, şi fiecărui copil, 

pe rând, i se pune la dispoziţie un timp foarte scurt (e suficient un minut), în care să creeze o 

improvizaţie cu acest obiect.  

Consemnul va fi „Poate fi orice, dar nu o haină”. Această sensibilizare este absolut 

necesară grupului „hăinuţe”, dar pot participa toţi copiii, deoarece fiecare poate veni cu o idee, 

cu o manieră originală de a vedea lucrurile, de a se exprima, care va putea servi, prin urmare, 

exprimării scenice.  

Deoarece „copiii” trebuie să stea foarte apropiaţi pentru scena somnului, acest moment 

trebuie pregătit cu ajutorul exerciţiilor de apropiere cum este exerciţiul : 

„TRNULEŢUL”: Toţi copii se deplasează pe suprafaţa de joc, mergând firesc. La un anumit 

semnal, se aşează în faţa cadrului didactic, unii după alţii, de la cel mai mic la cel mai mare. 
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Acest exerciţiu este util în momentul în care copiii vor trebui să stea cu faţa către public şi să-

şi spună rolul.  

Educatoarea trebuie să asigure omogenitatea clasei în desfăşurarea jocului, având grijă, 

în acelaşi timp ca jocul celor două grupuri de copii să fie total diferit. De fapt, grupul „copii” 

joacă rolul copiilor într-un mod firesc, dar ceilalţi interpretează rolul hăinuţelor, ceea ce 

presupune din partea lor un joc mai apropiat de cel al unui clovn. 

Pentru a antrena grupul „hăinuţelor”, o variantă o reprezintă exerciţiul  

„JOCUL CLOVNULUI”. Copiii sunt împărţiţi în două grupe: una de actori, cealaltă de 

spectatori. Copiii-actori se află pe suprafaţa de joc şi unul dintre ei, conducătorul, stă cu faţa 

la perete. Ceilalţi se află în spatele lui, în celălalt capăt al sălii şi încearcă să-i ia locul. 

Conducătorul zice :”1, 2, 3, soare!” lovind de trei ori în perete, se întoarce şi îl caută pe acel 

copil din grup care, între timp a înaintat spre el şi care nu stă perfect nemişcat. Îl trimite înapoi 

la locul lui. Dar copiii-actori, în momentul în care stau nemişcaţi, trebuie să fie cu faţa la 

spectatori, afişând atitudini neobişnuite şi caraghioase. Copilul care ajunge primul la perete, 

ia locul conducătorului.  

DESFĂŞURAREA SERBARII 

Pentru acest spectacol, clasa este împărţită în două grupe: jumătate joacă rolul copiilor 

în pijama, iar cealaltă jumătate joacă rolul hăinuţelor; fiecare copil ţine în faţă un umeraş cu un 

obiect de vestimentaţie (rochie, cămaşă, pantaloni…). La început, hainele dorm într-un colţ. 

  Copiii în pijama intră în scenă, cu periuţa de dinţi în mână şi se aliniază cu faţa către 

public în partea din faţă a scenei. Salută publicul, cască zgomotos, mimează că se spală pe dinţi, 

cască din nou zgomotos, salută din nou publicul, apoi pleacă toţi să se culce, nu departe de 

locul în care se află hainele.  

Copiii-hăinuţe se ridică şi avansează grupaţi către public, strigându-şi nemulţumirile şi 

ridicând pumnii. În acest moment începe rostirea textului: replicile 1-4 Replica 4 – toate 

hăinuţele se află de aceeaşi parte, deoarece toate sunt şi pătate, şi găurite. După replica 5, 

hăinuţele o urmează pe rochie, pe când pantalonii rămân la coadă.  

Hăinuţele se ascund departe de copii. Se aude soneria deşteptătorului.  

Copiii se ridică, ţinându-şi periuţa de dinţi în mâini şi se aliniază în partea din faţă a 

scenei. Salută publicul, cască zgomotos, se fac că se spală pe dinţi, apoi se îndreaptă către locul 

în care se aflau hăinuţele iniţial; se întorc necăjiţi. Urmează succesiunea de replici 6-12. După 

replica 12, hăinuţele reapar plângând.  

Începe aşadar dialogul dintre copii şi hăinuţe: replicile 13-22. După ultima replică, 

părăsesc cu toţii scena.  

Exemplu de joc de rol, care poate fi folosit atât la serbări neconventionale cât şi în orice 

alt moment al activităţii didactice:  
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„De-a hainutele suparate!” 

TEXTUL:  

1. Hăinuţele  -Prea multe spălări! Prea multe peticiri! Prea multe spălări! Prea multe peticiri!   

Prea multe spălări! Prea multe peticiri!  

2. O cămaşă  -Nu mai putem continua aşa!  

3. O rochie  -Cred că am o idee!  

4. O pereche de pantaloni -Ia spuneţi, cine poartă pantaloni aici? Daţi-mi voie! Deci, hăinuţele 

găurite să treacă aici! Ah! Iar hăinuţele pătate să treacă acolo! Offfff! Ceva nu-i în ordine aici!  

5. Rochia -Ce să spun! Uite unde-am ajuns! Veniţi mai bine cu mine!  

6. Copilul 1- Nu-mi găsesc hăinuţele!  

7. Copilul 2 -Vai, nici eu!  

8.  Copilul 3 -Dar unde s-au dus?  

9. Copilul 4 - Nu mai putem ieşi afară.  

10. Copilul 5 -Suntem blocaţi aici!  

11. Copilul 6 -O să stăm numai în pat?  

12. Toţi copiii  -O! Nici gând! Ne vrem hăinuţele înapoi! Ne vrem hăinuţele înapoi!  

13. Copilul 7 -Ia te uită la voi!  

14. Copilul 8 - Şi e destul de târziu!  

15. Copilul 9- Şi, mă rog, de ce plângeţi?  

16. Hăinuţa 1  -Pentru că ne plictisim fără voi.  

17. Hăinuţa 2 - Nu mai avem altceva de povestit decât întâmplări cu hăinuţe.  

18. Hăinuţa 3  -Şi apoi…ne simţim foarte singure.  

19. Hăinuţa 4 -Fără vlagă.  

20. Hăinuţa 5- Nu ne e bine.  

21. Hăinuţa 6  -Atunci ne-am zis: cu atât mai rău! Cu atât mai rău pentru pete, cu atât mai rău 

pentru găuri!  

22. Hăinuţa 7  -Până la urmă preferăm să trăim alături de voi!  

23. Un copil - Atunci, să ne grăbim, să mergem repede să ne îmbrăcăm!  

Jocul de rol si jocul dramatic sunt o şcoală a sincerităţii, a rigorii şi a onestităţii 

necesare,deoarece oferă fiecărui individ posibilitatea de a fi el însuşi, şi totodată, actorul 

propriei sale existenţe. Aceste jocuri îi asigură deci copilului o bază solidă pentru a deveni 

adultul sigur pe sine pe care societatea şi-l doreşte.  
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Metode şi tehnici de creştere a coeziunii grupului de clasă pregătitoare 

Prof. înv. primar: Romica Andrei și Carmen-Fausta Zecheru 

Școala Gimnazială Nr. 11, Buzău 

 

oeziunea – factor important al dinamicii grupului  

Coeziunea reprezintă măsura unităţii, a armoniei ce caracterizează grupul sau, 

altfel spus „sănătatea grupului”. 

Un grup este caracterizat prin coeziune dacă între membrii grupului există susţinere 

reciprocă. Coeziunea este rezultatul experienţei comune şi al duratei de funcţionare a grupului. 

Este favorizată ce cunoaşterea reciprocă a competenţelor membrilor grupului şi de calitatea 

relaţiilor afective dintre aceştia. Succesele întăresc coeziunea grupului. 

 

Metode şi tehnici de creştere a coeziunii clasei de elevi  

Întâlnirea de dimineaţă - reprezintă reunirea tuturor elevilor clasei cu cadrul didactic la 

începutul zilei. Are ca obiective principale sensibilizarea elevilor faţă de nevoile colegilor, 

dezvoltarea încrederii în propriile forţe şi în cei din jur, a disponibilităţii de a împărtăşi cu 

ceilalţi idei şi experienţe de viaţă. Pentru acest moment al zilei, elevii sunt aşezaţi în cerc, astfel 

încât să se poată vedea unii pe alţii. Ca orice activitate didactică, întâlnirea de dimineaţă trebuie 

să fie planificată şi structurată, programată pentru o perioadă determinată în timp. 

În mod tradiţional, întâlnirea de dimineaţă are patru componente (Kriete, 1999):  

Salutul – cei prezenţi în clasă sunt întâmpinați cu prietenie, folosindu-se adresarea 

directă – fiecare foloseşte numele persoanei căreia i se adresează – astfel încât elevii înțeleg că 

fiecare dintre ei este important ca membru al grupului.  

Împărtăşirea cu ceilalţi – în acest moment al întâlnirii de dimineaţă copiii fac schimb 

de idei, discută pe teme care prezintă interes pentru ei, împărtăşesc experienţe de viaţă. Astfel, 

este încurajată adresarea directă între elevi, se dezvoltă competenţe necesare pentru a deveni 

vorbitori şi ascultători încrezător şi, totodată, elevii ajung să se cunoască unii pe alţii.  

Activitatea de grup – creează sentimentul de unitate şi noncompetitivitate, generând 

astfel coeziunea grupului. În această etapă a întâlnirii de dimineaţă am desfăşurat cu elevii mei 

jocuri, scurte activităţi care aveau legătură cu teme analizate în clasă în zilele anterioare, am 

cântat cântecele a căror tematică era legată de ceea ce făcusem împreună în cadrul lecţiilor sau 

cu ceea ce urma să facem în ziua respectivă.  

Noutăţile zilei – reprezentate de un mesaj scris de către învăţător şi afişat în fiecare zi. 

În mesaj se prezintă planificarea activităţilor educative din ziua respectivă.  

Participând la întâlnirea de dimineaţă, elevii îţi dezvoltă sentimentul apartenenţei la 

grup, îşi dezvoltă spiritul de iniţiativă, învaţă să vorbească pe înţelesul celorlalţi şi să asculte 

cu atenţie ceea ce spun cei din jur. Totodată, prin întâlnirea de dimineaţă se dezvoltă 

aptitudinile sociale. 

 

MODALITĂŢI DE LUCRU ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DERULATE CU 

ELEVII ÎN SCOPUL FORMĂRII CLASEI CA GRUP COEZIV 

 

COLEGUL MEU DE BANCĂ… 

Pentru că am constatat că erau foarte puţine cazuri de copii care se cunoşteau din 

grădiniţă, în primele două săptămâni de şcoală nu am stabilit un loc în bancă pentru fiecare 

copil, astfel încât copiii îşi puteau alege dimineaţa, la venirea în clasă, locul în care să stea în 

acea zi sau, din contră, dacă veneau mai târziu, ocupau unul din locurile rămase. Tot în acea 

perioadă am pus accent pe activităţile desfăşurate în echipă, astfel încât copiii au fost puşi în 

situaţia de a interacţiona cu cei mai mulţi colegi din clasă. Având în vedere faptul că după o 

C 
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lună de zile de la începerea şcolii copiii cunoşteau numele tuturor colegilor şi se jucau împreună 

ca şi când ar fi fost colegi din grădiniţă, pot spune că această modalitate de a încuraja 

interrelaţionarea şi comunicarea în rândul elevilor a dat roade.  

EU SUNT…. 

Este un tip de activitate derulat în perioada de „naştere” a grupului. Timp de o 

săptămână, în cadrul întâlnirii de dimineaţă, elevii au fost invitaţi să se prezinte:  

Mă numesc…. Ziua mea de naştere este în data de …. Cel mai mult îmi place să …. Nu 

îmi place să … Îmi doresc …  

Pe rând, fiecare copil din clasă s-a prezentat în faţa elevilor şi, dirijat de învăţătoare, le-

a vorbit colegilor despre el.  

Pentru a-i ajuta pe elevi să conştientizeze că, deşi sunt diferiţi, oamenii au preferinţe şi 

temeri comune, când cineva din clasă avea o preferinţă sau o temere comună cu cel care se 

prezenta, respectivul ridica mâna şi spunea: „Şi mie îmi place/nu îmi place….”. Astfel, copiii 

au înţeles că, deşi nu se cunosc de mult timp, au multe lucruri în comun. De asemenea, am 

constata că cel care se prezenta devenea mai degajat şi mai „curajos” în prezentare pe măsură 

ce colegii lui identificau preferinţe comune cu ale lui.  

FAMILIA MEA…. 

În cadrul acestei activităţi, elevii au primit sarcina de a reprezenta prin desen familia 

lor. Apoi, fiecare a venit în faţă şi le-a prezentat colegilor familia lui: din cine se compune, cum 

se numeşte fiecare membru al familiei, ce ocupaţii au părinţii, ce activităţi le place să  

desfăşoare împreună cu familia, etc. Pentru că numărul de copii din clasă este destul de mare 

iar ei, fiind într-un colectiv nou, erau mai reţinuţi, au fost necesare mai multe zile până şi-au 

prezentat fiecare familia. Pe măsură ce vorbeau despre familiile lor, au constatat că, deşi veneau 

din medii diferite, aveau preferinţe comune pentru anumite activităţi şi au început să capete 

curaj în exprimarea trăirilor. Au fost chiar situaţii când, auzind că frecventează aceleaşi locuri 

de joacă, au venit cu propunerea să se întâlnească şi să se joace împreună.  

ZILE DE NAȘTERE/ONOMASTICE 

O altă modalitate de creştere a coeziunii clasei de elevi este sărbătorirea zilelor de 

naştere şi a zilelor onomastice împreună cu colegii. Cu aceste ocazii, copiii se joacă împreună 

şi, astfel, ajung să înveţe mai repede numele colegilor. Jocul este cea mai eficientă modalitate 

de socializare la această vârstă. În timpul jocului copiii se manifestă deschis, învaţă să fie 

toleranţi cu partenerii de joc, îşi exprimă propriile opinii, fac schimb d informaţii, învaţă lucruri 

noi într-un mod atractiv.  

ÎŢI UREZ SĂ…. 

Pentru a-i obişnui pe copii să facă şi să primească urări şi complimente, la sărbătorirea 

zilelor de naştere sau a zilelor onomastice, după obişnuitul moment în care toată lumea îi cântă 

sărbătoritului „La mulţi ani!” am rezervat câteva minute pentru urări: toţi copiii care doresc fac 

urări sărbătoritului. La început, copiii erau mai reţinuţi. Cu timpul, însă, numărul acelora care 

doreau să facă urări sărbătoritului a crescut.  Am observat că cel sărbătorit trăia o stare de bine, 

de confort psihic şi se simţea important în cadrul grupului şi se bucura de momentele acestea 

în care era „vedeta zilei”. Tot cu aceste ocazii mi-am putut da seama de legăturile de simpatie 

sau de antipatie care se creaseră între copii şi am putut interveni la timp, cu discreţie, când 

observam că există semne de tensiuni în relaţiile dintre elevi. Urările făcute colegilor îmi 

spuneau, la rândul lor, multe lucruri despre nevoile şi aşteptările celor care le făceau, despre 

nivelul de maturizare a gândirii copiilor. Urările erau foarte diverse. De exemplu: să aibă multe 

jucării, să ia note mari la şcoală, să fie sănătos, să fie bogat, să aibă mulţi bani, să aibă o 

maşină frumoasă şi o casă mare, să aibă o familie care să îl iubească, să aibă mulţi prieteni, 

să ajungă la facultate, etc.  
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PARADA JUCĂRIILOR 

La sfârşitul semestrului I şi după minivacanţa de Paști, într-o zi anunţată dinainte, copiii 

au venit la şcoală cu o jucării (primite de la Moş/de la Iepuraş sau cu jucăria preferată). Ei s-au 

jucat împreună cu jucăriile aduse. Astfel, copiii învaţă să împartă jucăriile, să relaţioneze cu 

ceilalţi ţinând cont nu numai de propriile nevoi, ci şi de dorinţele partenerului de joacă. Copiii 

care se joacă împreună învaţă să trăiască împreună. Relaţiile dintre ei devin mai strânse, se 

leagă prietenii şi, astfel, grupul devine mai unit, mai coeziv.  

VREAU SĂ VĂ PREZINT CEVA 

E o activitate desfăşurată zilnic, de obicei la începutul zilei, dar se poate desfăşura şi în 

cele 15 minute rezervate activităţilor recreative şi de joc. Copiii anunţă de dimineaţă 

învăţătoarea că au ceva de prezentat, astfel încât aceasta să poată integra în programul zilei şi 

momentul de prezentare a lucrărilor realizate de copii. De obicei au de prezentat o poezioară 

care le-a plăcut sau un cântecel, un desen sau o lucrare făcută din diverse materiale, o carte care 

le-a plăcut, un proiect propriu, etc. Le-am permis să prezinte orice am considerat că le pune în 

valoare abilităţile sau care putea constitui un bun exemplu pentru ceilalţi copii. Acest tip de 

activitate este foarte stimulativă pentru creşterea încrederii în propriile forţe, pentru stimularea 

iniţiativei şi a cultului pentru muncă. Totodată, copiii înţeleg că efortul depus de ei este 

valorizat.  

COLECŢIILE MELE 

Pentru că din discuţiile purtate cu diverse ocazii copiii au spus că colecţionează diferite 

obiecte – de obicei jucării, cartonaşe cu personaje din desene animate, etc. – am decis să le ofer 

ocazia de a-şi prezenta colecţiile. Am avut plăcuta surpriză să constat că, pe lângă colecţiile de 

jucării de la ouă Kinder sau colecţii de mingiuţe de cauciuc, copiii, chiar dacă sunt mici, au şi 

pasiuni demne de luat în seamă. Am văzut o colecţie de monede vechi, româneşti şi străine, 

câteva colecţii de cristale, o colecţie de insecte, câteva colecţii de dinozauri de silicon (copilul 

care a prezentat-o cunoştea numele fiecărei specii, iar colecţia număra aproape 20 de 

exemplare). Prin intermediul acestei activităţi, copiii au putut afla ce interese au colegii lor, au 

conştientizat faptul că sunt diferiţi şi le plac lucruri diferite, fapt ce trebuie respectat. Totodată, 

deşi sunt diferiţi, pot avea interese comune şi, în consecinţă, pot avea subiecte comune de 

discuţie, pot face schimb cu dublurile pe care le au, astfel încât să îşi completeze colecţiile.  

NE BUCURĂM ÎMPREUNĂ… - deoarece între copiii din clasă erau câţiva care fac 

parte din diverse grupuri ce practică diverse sporturi sau activităţi cultural-artistice am făcut o 

„regulă” din a ne bucura împreună de reuşitele fiecăruia. Astfel, când unul dintre ei obţinea o 

medalie sau un premiu la concursurile la care participau, venea cu ele la şcoală şi le arăta 

colegilor, iar aceştia îl felicitau şi îl aplaudau. Când o fetiţă din clasă a filmat un videoclip 

pentru una din piesele ei, şi-a invitat colegii la filmări şi ei au filmat împreună cu ea. Apoi am 

mers, tot împreună, să o susţinem şi i-am făcut galerie din public când a concurat la un festival 

local de muzică. Copiii au înţeles că e normal să se susţină reciproc atunci când este nevoie, că 

fiecare dintre ei se poate afirma prin ceea ce ştie să facă şi că nu sunt neapărat în competiție, 

că micile neînţelegeri care apar, în mod firesc, între ei trebuie uitate repede. 

5 MINUTE 

Micile conflicte iscate la început din cauza jucăriilor sau a lipsei de toleranţă şi de 

înţelegere pe care le manifestau copiii în jocurile lor au devenit în timp tot mai puţine la număr. 

De fiecare dată când copiii ajungeau la mici diferende şi apelau la mine să mediez situaţia, am 

dirijat discuţiile astfel încât copiii să conştientizeze că e normal să fie diferiţi, că fiecare om are 

propriile dorinţe şi nevoi şi, de aceea, e normal să îşi exprime sentimentele negative. De aceea, 

trebuie să încerce să fie toleranţi şi deschişi cu cei din jurul lor, să spună ce anume le place şi 

ce îi deranjează  la ceea ce se întâmplă cu ei sau în jurul lor şi, astfel, vor reuşi să aibă o mai 

bună comunicare cu ceilalţi. Pentru a „deschide calea” spre o comunicare liberă şi directă şi 
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pentru a evita accentuarea tensiunilor generate de conflicte, am creat un joc pe care, din lipsă 

de inspiraţie, l-am numit simplu 5 minute.  

Jocul presupune ca, timp de 5 minute în fiecare zi, de preferat la sfârşitul programului, 

oricine doreşte poate să facă celorlalţi complimente sau, dimpotrivă, observaţii legate de 

comportamentele negative ale colegilor care i-au deranjat.  

Reguli ale jocului:  

Orice observaţie, indiferent dacă este un compliment, o mulţumire sau o atenţionare, 

trebuie să înceapă cu numele copilului căruia îi este adresată. De exemplu: Mihai, mi-a plăcut 

cum ai răspuns astăzi la lecţii. Ioana, îmi place rochiţa ta. Îţi vine foarte bine. Gelu, te rog să 

fii mai înţelegător. Astăzi m-ai necăjit pentru că nu mi-ai dat şi mie mingea să mă joc.  

Cel care primeşte complimente spune „Mulţumesc!”  

Cel care primeşte observaţii negative nu are voie să discute în contradictoriu cu cel care 

îi face observaţia, dar poate să îşi ceară scuze dacă doreşte.  

La început, jocul a decurs puţin mai greu pentru că cei care primeau observaţii aveau 

tendinţa să riposteze. Cu timpul, după ce au învăţat să respecte regulile, jocul chiar a devenit 

plăcut copiilor. Numărul situaţiilor în care eram solicitată să mediez conflicte a scăzut, copiii 

au învăţat să accepte complimentele şi să mulţumească pentru ele, să accepte criticile 

constructive şi să îşi asume consecinţele faptelor lor (chiar dacă nu o fac cu plăcere).  

PANOUL VORBITOR! 

Când copiii au învăţat majoritatea literelor mari de tipar, în semestrul al II-lea, le-am 

oferit două panouri pe care puteau scrie cu markere mesaje pentru colegii lor. L-am numit 

„panoul vorbitor” şi a fost foarte bine primit de către copii. Cum era de aşteptat, uneori mesajele 

lor aveau nevoie de „traducere” pentru a fi receptate corect de cel căruia îi erau destinate, dar 

i-am încurajat să scrie în continuare mesaje. Cele mai multe erau complimente aduse colegilor, 

foarte rar mesajele se refereau la comportamente negative ale unor copii. Uneori, pe panou 

apărea şi câte un mesaj pentru învăţătoare.  

Am apelat la această tehnică cu scopul de a încuraja comunicarea între elevi, precum şi 

pentru a oferi elevilor posibilitatea de a se exprima, de a relaţiona cu colegii. Comunicarea în 

cadrul grupului şi exprimarea propriilor nevoi şi aşteptări sunt elemente importante ale creşterii 

coeziunii grupului.  

Activităţile de socializare, de intercunoaştere  şi dezvoltare personală contribuie la 

formarea clasei ca grup şi la creşterea coeziunii grupului. Deşi este un grup care abia acum se 

formează, copiii relaţionează pozitiv atât cu colegii, cât şi cu învăţătoarea, s-au adaptat la viaţa 

de şcolar, respectă normele grupului („legile clasei”, stabilite împreună la începutul anului 

şcolar, dar şi normele şcolii) şi îşi asumă roluri şi responsabilități în cadrul activităţilor 

desfăşurate. Deşi mai sunt încă elevi care manifestă timiditate, în general, copiii sunt deschişi 

cu învăţătoarea şi cu colegii lor, îşi exprimă direct şi deschis punctele de vedere şi trăirile, fără 

teamă. De asemenea, au dezvoltat comportamente de cooperare, manifestă înțelegere şi 

toleranţă în relaţiile cu ceilalţi şi, deşi nu se cunosc decât de câteva luni, au început să lege 

prietenii.  

Au înţeles (şi învaţă în fiecare zi, prin tot ce fac) că e normal să fie diferiţi, că e normal 

să greşească, că e normal să îşi exprime sentimentele, fie ele pozitive sau negative, că e normal 

să îşi dorească mai mult decât au în momentul prezent. Sunt principii de educare a unor copii 

cooperanţi, încrezători şi sufletişti pe care John Gray le promovează în cartea sa „Copiii sunt 

din Rai”, principii care mi-au ghidat activitatea la catedra în ultimul deceniu şi care şi-au 

dovedit eficienţa.  
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Şcoala mea europeană 

Prof. dir. adj. Mirescu Corina și prof. dir. Stoica Adriana 

Şcoala Gimnazială Nr. 117, Bucureşti, Sector 6 

 

u 3 ani în urmă debutam în echipa de proiect pentru obţinerea titlului de Şcoală 

Europeană, mergând, alături de celelalte cadre didactice, la Istanbul. Atunci 

păşeam timid şi doar contribuind cu lucrări plastice ale elevilor mei, pentru 

expoziţia internaţională organizată la Şcoala 30 Agustos din Kadiköy.  

Acum sunt managerul de proiect pentru două megaproiecte din seria ,,România şi 

Turcia, ,,Şcoli-Surori’’. Şi atunci ca şi acum, Şcoala Gimnazială Nr. 117 a obţinut titlul de 

Şcoală Europeană, cu proiectele pe care vi le voi împărtăşi precum şi cu altele, dovedind o 

amplă deschidere pentru managementul european. 

Şcoala Gimnazială Nr. 117 are o deosebită colaborare cu Inspectoratul Şcolar al 

Departamentului Kadiköy – Istanbul, în domeniul Proiectelor Educaţionale Interculturale tip 

Sister Schools. 

În luna noiembrie 2013, cu ocazia deplasării la Istanbul a unei delegaţii din România în 

cadrul Proiectului ,,Căi de îmbunătăţire a Educaţiei timpurii’’, s-au desfăşurat ample discuţii 

cu inspectorul general adjunct, care era coordonatorul de proiecte europene, exprimând dorinţa 

conducerii Inspectoratului Şcolar al Departamentului Kadiköy, de a continua şi de a extinde 

proiectele tip Sister Schools cu alte instituţii din Bucureşti şi din ţară, atât în domeniul 

învăţământului primar, gimnazial şi liceal, precum şi în domeniul educaţiei timpurii din 

grădiniţe. 

În ceea ce priveşte Şcoala Nr. 117 a organizat un Consorţiu Educaţional care, în 

parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Departamentului Kadiköy, să deruleze Macroproiectul 

European intitulat ,,Educaţia timpurie – căi de perfecţionare’’, evidenţiind ca obiectiv principal 

conturarea unui sistem de Proiecte educaţionale tip Sister Schools între grădiniţe din România, 

respectiv Istanbul, pe anii şcolari 2014-2015 – 2015-2016. 

Cunoaşterea strategiilor moderne de formare iniţială şi perfecţionare continuă a cadrelor 

didactice din grădiniţe şi şcolile primare, a managerilor din aceste instituţii, precum şi rolul 

schimburilor interculturale în domeniu au reprezentat obiectivele acestui consorţiu educativ, 

care a avut următoarea componenţă: Şcoala Gimnazială Nr. 117, Bucureşti, sector 6, iniţiator 

şi coordonator de proiect, Facultatea de Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Dimitrie Cantemir 

din Bucureşti, coordonator ştiinţific precum şi 5 grădiniţe partenere din Bucureşti, din sectoare 

diferite.  

Schimbul de experienţă s-a realizat la un înalt nivel calitativ, cu schimbarea de însemne 

ale grădiniţelor partenere, cu semnarea protocoalelor prin asistarea de către inspectorul general-

adjunct de la Departamentul Kadiköy, cu prezenţa copiilor şi a cadrelor didactice inimoase din 

partea Turciei. Au pregătit programe artistice demne de o delegaţie internaţională, prin 

prezentarea unor costume populare şi dansuri specifice ale copiilor turci, prin înmânarea de 

cadouri realizate de elevi pentru elevii români fraţi etc.  

Şcoala mea s-a înfrăţit cu Erenköy Primary School, făcând precizarea că şcolile din 

Turcia sunt pe fiecare nivel de studiu, respectiv şcoli primare, şcoli gimnaziale, licee şi 

grădiniţe. Deşi şcoala din Bucureşti are nivel primar şi gimnazial, colegele învăţătoare au fost 

foarte încântate că pot să participe doar la schimb de experienţă cu învăţătoare din Turcia. Din 

C 
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cuprinsul activităţilor proiectului reamintesc expoziţia internaţională de lucrări plastice ale 

elevilor, lecţii demonstrative ale cadrelor didactice implicate în proiect, fie la partea turcă, fie 

la partea română, editarea unui ghid de bune practice, atât în limba română, cât şi în limba 

turcă, schimb de experienţă între părinţi turci şi români, împreună cu copiii lor, primirea 

delegaţiilor de către oficialităţile implicate: primari, prefecţi etc.  

 

 
 

Dna. directoare este mândră de lucrările expuse ale elevilor săi 

 

 

 
Semnarea protocolului de colaborare 
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Şi, pentru că am desfăşurat aceste intense discuţii cu partenerii turci, am fost contactaţi 

şi de o altă şcoală din Uskudar, Istanbul, un alt departament al marelui oraş, respectiv 

Çengelköy. Acolo am plecat cu o echipă formată din 10 copii dansatori de muzică populară 

românească şi 3 cadre didactice. Am participat la Festivalul de Ziua  Naţională a Copilului, din 

23 aprilie, când alături de alte 3 delegaţii străine, am performat în faţa părinţilor şi profesorilor 

invitaţi, a personalităţilor sociale din partea Turciei şi a ambasadorului azer, care au apreciat 

programul copiilor români, de clasa a II-a.  

 

 
 

Primirea de către prefectul din Uskudar, Istanbul, a delegaţiilor prezente la Festivalul 

de Ziua Naţională a Copilului 

 

 
 

Copiii noştri excelând pe scena Festivalului din Uskudar 

În continuarea celor două parteneriate de înfrăţire, ne-am gândit să-i invităm pe fraţii 

turci din cele două şcoli surori, de Ziua Internaţională a Copilului, la 1 Iunie 2016, la Bucureşti, 

pentru a organiza un festival deosebit cu participarea mai multor echipe dansatoare sau de 
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teatru, finalizate cu premii şi trofee. De asemenea, copiii care deja au fost în Turcia, la Istanbul, 

vor avea prilejul să se întâlnească cu fraţii turci la care au stat în gazdă. Pentru cei care sunt 

noi, se vor găsi familii care să-i primească şi care-i ajute cu acomodarea, astfel încât să se 

realizeze şi partea de comunicare interculturală, copii rămânând prieteni şi corespondând pe 

email, pe facebook sau pe skype. 

 

 
 

Expoziţia de desene ale elevilor de la Şcoala Primară Cengelkoy, organizată  la Şcoala 

Gimnazială nr. 117, Bucureşti, sector 6 

Aici, la Bucureşti, de curând, de Ziua Naţională a Turciei, pe 29 octombrie 2015, am 

fost invitaţi la recepţia organizată de Excelenţa Sa, ambasadorul Turciei, care a trimis un 

consilier politic la activitatea efectuată de copiii români, în cinstea acestui eveniment. Cu alte 

cuvinte, colaborarea noastră cu Turcia a avut deschidere de ambele părţi, românii se simt bine 

în Turcia, dar şi turcii se simt bine pe meleagurile româneşti. De fiecare dată s-a simţit căldura 

sufletească şi bucuria de a ne împărtăşi reciproc din tezaurul istoric şi cultural, lingvistic dar şi 

turistic, creându-se certitudinea că ne-am făcut noi prieteni – premisă esenţială pentru 

traducerea în fapt, a titlului macroproiectului ,,Educaţia – o cale spre o Europă unită’’. 

 

Valorificarea lucrărilor artistico- plastice ale copiilor în identificarea unor 

trăiri interioare și caracteristici individuale   

Prof. Bahna Mihaela Elena 

Grădinița Program Normal Obcini, Suceava 

  

      Limbajul plastic are misiunea de a echilibra si armoniza relatiile copilului cu 

natura, cu ceilalti, cu sine. Datele obtinute în urma investigatiei personalitãtii 

copiilor prin aceastã tehnicã proiectivã oferã o imagine profundã asupra 

maturizãrii lor afective si de relationare. Pe mãsurã ce deseneazã, gândirea 

încearcã sã mentinã ideea initialã, iar imaginatia încearcã sã aducã temele 

interioare în prim-planul trãirii. Trasajul liniilor, culorile folosite, geometria 
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formelor, tema abordatã, persoanele prezente în desen sunt caracteristici ale desenului pe baza cãruia 

se încearcã descifrarea trãirilor copilului. 

maginatia este una din cele mai importante caracteristici ale unei 

persoane.Personalitatea celui care dispune de o imaginație bogată poate fi apreciată 

ca originală, exprimându-se într-o manieră distinctă, interesantă, chiar 

surprinzătoare.Desenele pe care le realizăm în mod obișnuit au ca suport imaginația creatoare. 

Asupra tinerei generații trebuie acționat de foarte devreme (3-4 ani) pentru a o  face să 

înțeleagă ideea de diversitate, de a le arăta că există modalități diferite de a desena și că cei 

care folosesc alte metode, nu greșesc. Desenul, pictura, ne introduc într-o lume care ne ajută s-

o înțelegem mai bine pe aceea în care trăim. Înseamnă semnificații noi, o continuă provocare, 

o posibilitate de a te regăsi. E ca o gură de aer într-o lume prea ocupată. De aceea, să invătăm 

copiii să se descopere, să se refugieze în artă în momentele în care se simt triști, sau singuri, 

atunci când vor să se regăsească, sau ăse afirme pe scena vieții. 

 Pictura este rezultatul nu numai al unui proces intelectual, ci și al unuia practic. Pretinde 

creatorului talent și cunoștințe, să poată crea lucrări cât mai valoroase din punct de vedere 

artistic. Pentru aceasta, educatoarea trebuie să stăpânească bine tehnicile de lucru, materialele 

și întrebuințarea lor.  În abordarea artelor plastice, să țină cont de dezvoltarea psihică, interesele 

copilului și necesitatea stimulării expresivității prin desen ca mod de comunicare și cunoaștere. 

          Desenul liber constitue o modalitate de evaluare a personalității în formare , a 

problemelor sale emoționale. Prin desen copilul ne transmite ceea ce nu poate spune prin 

cuvinte, ne dezvăluie lumea sa interioară, puternic încărcată afectiv. Mai mult ca sigur, acest 

desen ne exprimă o stare interioară a copilului. Unii specialiști au afirmat ca partea de jos a 

unui desen este legată de nevoile primare, de viața de zi cu zi și exprimă materialismul, 

concretul, activitățile. Partea superioară corespunde idealurilor, viselor, spiritualității. Alegerea 

culorilor exprimă aspecte ale stării emoționale. Negrul folosit poate exprima tristețe, 

devalorizare, anxietate, iar galbenul folosit în partea superioară poate exprima curiozitate, 

optimism. Analizând acest desen putem spune că temperamentul copilului ce a desenat este 

coleric, având în vedere conflictul relevant din tema lucrării, precum și din contrastul culorilor. 

Liniile desenului sunt nesigure ceea ce denotă o anumită inadaptare. 

Desenul este o modalitate de comunicare ce permite copilului să exprime prin imagini 

ceea ce este dificil de surprins în cuvinte, să dea sens lumii sale interioare, sã vorbeascã 

celuilalt, sieși, sã-și descopere în concretul desenului propriile trãiri afective. Prin limbajul 

liniilor, al culorilor, al semnelor grafice, desenul și pictura exprimã percepțiile, reprezentãrile, 

emoțiile, cunoștințele receptate din diferite surse. Utilizând acest limbaj, copilul recreeazã un 

univers care l-a impresionat(un obiect, un personaj, un animal), se contopește cu acest univers. 

La 3-4 ani desenul este linear, presupune un numãr mic de elemente compoziționale, 

neorganizate, în general din aceeași categorie. Fluiditatea și flexibilitatea sunt scãzute, colorația 

este neomogenã, depãșește liniile contururilor și se face cu una, douã culori. 

 

 

I 
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Spre 5-6 ani, crește numãrul elementelor compoziționale, acestea se diversificã 

categorial, apar detaliile, începe sã fie sugeratã mișcarea. Elementele compoziționale, dispuse 

în mai multe planuri, se organizeazã în ansambluri coerente, în jurul unei teme impuse sau 

alese. Cel mai des întâlnite sunt urmãtoarele elemente: omul, casa, cerul, soarele, plantele, 

animalele. Prezenta lor se datoreazã și faptului cã sunt și simboluri de securitate paternã si 

maternã, dar mai ales faptului cã reprezintã primele obiecte ale cunoașterii imediate, 

nemijlocite, primele obiecte ale spațiului cognitiv. Sunt utilizate mai multe culori cu îmbinãri 

originale și cu intenționalitãți estetice. 

                                               

 

Pe la 8-9 ani etapa „realismului intelectual” este înlocuitã de cea a „realismului vizual”, 

în care pãrțile ascunse ale obiectelor nu mai apar în spatele ecranelor, acestea încep sã respecte 

proporțiile reale în funcție de nivelul mental al copilului, mediul socio-cultural, maturitatea 

afectivã. 

Caracteristicile desenului pe baza cãrora putem încerca sã descifrãm trãirile copilului 

sunt: trasajul liniilor, culorile folosite, geometria formelor, tema abordatã, persoanele prezente 

în desen, etc. 

Un copil timid, timorat, fãrã încredere în sine are tendința de a trasa linii subțiri, slabe, 

șterge mereu, corecteazã sau este dezamãgit de estetica desenului, comentând pe tema 

nepriceperii sale. Agresivitatea se traduce prin linii puternice, groase, cu riscul de a gãuri hârtia. 

Liniile de intensitate medie caracterizeazã copilul echilibrat. Desigur, se ține cont și de starea 

de moment a copilului. 

Mãrimea personajelor vorbește despre importanța acordatã acestora, în mod negativ sau 

pozitiv. Un personaj uriaș desenat poate simboliza admirația  pe  care o poartã 

persoanei, respectiv, mãsura în care se teme de ea. 
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Modul în care sunt utilizate culorile poate da un aspect vesel sau deprimant desenului 

în ansamblu, pe baza cãruia putem aprecia starea sa afectivã. Copilul extravertit foloseste o 

paletã largã de culori luminoase, cel introvertit se limiteazã în general la 2-3 culori. Copilul 

optimist va folosi culori vii și deschise, spre deosebire de cel trist, deprimat, care va opta pentru 

culori închise, fãrã viațã. 

Pentru a începe analiza desenului, trebuie sã împarțim simbolic foaia în patru pãrți 

egale(Grünwald-Koch). Partea inferioarã este legatã de nevoile primare din viața de zi cu zi și 

exprimã materialismul, concretul, activitãțile. Partea superioarã a foii corespunde idealurilor, 

viselor, imaginației, spiritualitãții. Pãrțile din stânga și din dreapta sunt legate de gesturile pe 

care le face vizavi de el și de ceilalti, de comunicare, de relații. Partea stângã evocã trecutul, 

ezitãrile, protecția sinelui și indicã natura relației sale cu mama(fie cã mama este realã sau 

simbolicã). Latura dreaptã a foii ține de viitor și de necunoscut, de capacitatea de inițiativã, de 

relația cu tatãl și de modul în care se raporteazã copilul la autoritate. Dacã își concentreazã 

desenul pe partea dreaptã, înseamnã cã este în cãutarea unui sprijin, a sentimentului de 

siguranțã oferit de mamã. Dacã desenul tinde sã ocupe mai mult partea superioarã a foii este 

posibil sã fie vorba de o pierdere a simțului realitãții, dar poate însemna și o mare dorințã de a 

se pune în valoare, de a se impune. Unele dintre elementele foarte relevante pentru cunoașterea 

psihicã a copilului, pe care le-am întâlnit pe parcursul anilor sunt: 

1) Omisiunile - lipsesc din desen pãrți importante care, în mod normal, ar trebui sã 

aparã, dar copilul le scoate din dorința lui intimã ca acele lucruri, persoane sau situații sã nu fi 

existat în viața lui. Aceasta aratã efortul copilului de a face fațã unei probleme interioare 

amenințãtoare. 

2) Falsele erori - acestea au cea mai mare valoare diagnosticã. Copiii încep sã deseneze 

ceva, mâzgãlesc peste ceea ce au desenat și spun „am greșit”. Întrebați despre acea greșealã, ei 

spun cã de fapt nu era o greșealã, dar s-au rãzgândit pentru cã situația era foarte dureroasã 

pentru ei. 

3) Utilizarea spațiului - de obicei, foaia de desen este folositã într-un mod echilibrat. 

La unii copii, însã, desenul este înghesuit în marginea de jos sau împãrtit în douã – foarte sus 

și foarte jos – mijlocul foii rãmânând liber. Mintal, pãstreazã legãtura cu viața de dinainte și nu 

se poate adapta. 
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4) Spațiile închise - figuri umane, case, apar încercuite, închise într-un fel nepotrivit. 

Uneori spațiile închise sunt date de zig-zaguri fãcute peste desen, ca un plic. Acestea 

evidențiazã sentimentul de nesiguranțã în familie, oprimarea, îngrãdirea libertãții personale 

minime de cãtre pãrinți posesivi, agresivi. 

5) Disproporția elementelor: 

a) foarte mare - un om cât toatã foaia, dar cu mâini și picioare foarte scurte. 

Aceasta exprimã un nivel de aspirație exagerat, impus din afarã de cãtre pãrinți, care 

devine sursã de stres pentru copil; el se simte amenințat de posibile eșecuri, de cerințe 

la care sã nu facã fațã. 

b) foarte mic - unele pãrți din desen au dimensiuni normale, iar altele neobisnuit 

de mici. Acestea indicã dorința intimã a copilului ca acel lucru sã nu existe, fiind 

deranjant, chiar traumatizant pentru el. 

Astfel au apãrut mai multe teste care au la bazã desenul ca tehnicã proiectivã: testul 

casa, testul arborelui, testul persoanei, testul familiei (HTP: house-tree-person). 

Testul de desen se numãrã printre cele mai rãspândite și aplicate tehnici proiective, 

datoratã avantajelor certe: economie de timp, de mijloace materiale, diversitatea informațiilor 

obținute care pot acoperi întregul sistem psihic, de la comportamentul direct observabil pânã 

la conflicte și traume infantile. 

            Deși desenul copilului ne oferă informații, el nu poate fi folosit ca unică formă de 

cunoaștere a sa. Toate datele obținute de cadrul didactic în urma analizei, uneori trebuie folosite 

cu precauție înainte de a elabora o analiză hazardată. Datele trebuie coroborate cu restul 

informațiilor obținute prin alte metode. Se impune crearea unui parteneriat educator – psiholog, 

acesta din urmă, având abilitatea de a testa și diagnostica cu ajutorul altor instrumente copilul 

respectiv. 

  În concluzie, putem afirma că desenul este o modalitate de cunoaștere a copilului. De 

asemenea, dacă doriți să aflați mai multe despre universul său interior, profitaţi de dorinţa 

copilului de a vorbi, şi, pornind de la desenul banal executat de el, începeţi o poveste prin care 

să descoperiţi tot ce este ascuns în spatele şabloanelor. 
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Noua eră a învățării interactive 

        Prof. Irinel Beatrice Nicoară 

Școala Gimnazială ”Leonardo da Vinci”, București 

 

Motto :”Tehnologia nu va înlocui profesorul, dar acesta va fi înlocuit de alt profesor care știe 

să o folosească” 

Ce este educația interactivă? 

entru toți profesorii, predarea interactivă pare a fi un dat, un concept vechi, pe 

care îl cunoaștem bine, fiind unul dintre primele care ni s-au predat în formarea 

noastră. Dacă punem o întrebare și primim răspuns, dacă dăm sarcini de învățare 

sau teme pentru acasă și le verificăm, dacă inițiem discuții cu toată clasa sau în grupuri alcătuite 

pe criterii diverse, atunci predăm interactiv. La bază, predarea interactivă poate însemna că le 

dăm elevilor ceva de făcut,  îi verificăm, apoi interpretăm rezultatele pentru a decide cum 

urmează de acționat mai departe.  

 Știm că învățarea este un proces în care creierul elevilor este implicat activ. Orice 

prezentare strălucită a unui subiect oarecare , susținută de un profesor extraordinar, poate 

rezulta într-o învățare limitată a acelui subiect, dacă activitatea este liniară, unidirecțională, fără 

a-i implica pe elevi în ”manipularea” noțiunilor prezentate. Știm deja că elevii noștri învață în 

moduri diferite – vizual, auditiv sau kinestezic - și este confirmat de practică principiul conform 

căruia , cu cât implicăm mai mulți analizatori în învățare, cu atât aceasta devine mai eficientă. 

Reținem doar  5 % din ce auzim, dar 75% din ceea ce facem și 95% din ceea ce îi învățăm pe 

alții. De fapt, fără a interacționa cu elevii săi, un profesor nu are de unde să știe dacă eforturile 

lui de a preda subiectul respectiv au fost încununate de succes.   

 Conform lui Dr. Louis Abrahamson,  predarea interactivă înseamnă  tentativa de a 

vedea ceea ce există , de fapt, in mintea elevilor noștri, si este necesară din 3 motive : sumativ, 

formativ si motivațional. Așadar, predarea eficientă nu poate fi lipsită de componenta sa 

interactivă. Elevul trebuie implicat in această predare. Efectele acestui tip de predare sunt 

vizibile imediat și cu rezultate foarte plăcute. Dacă un profesor cere elevilor să lucreze in 

grupuri mici pentru rezolvarea unei probleme, discuția care are loc între aceștia nu numai că 

ajută la construirea unui sistem de cunoștințe robust, dar ajută și la motivarea acestora. 

Anticiparea feed-back-ului imediat, prin răspunsul celorlalți participanți sau al profesorului 

este, in sine, un puternic factor motivațional. Astfel, orice reușită obținută în astfel de condiții 

furnizează o incredibilă energie pentru a continua. 

 Predarea interactivă este, așadar, un mod eficient de a transmite informații și de a ne 

asigura că acestea sunt preluate cantitativ și calitativ cât mai apropiat de scopurile pe care ni 

le-am propus în proiectarea activității didactice. 

 În cadrul acestui tip de predare, elevii sunt invitați să participe în conversație, devenind 

parteneri ai profesorului în procesul formării lor. Limitele dintre rolurile elevului si 

profesorului devin mai puțin rigide, poziția profesorului în actul de educație trece de la ” 

înțeleptul de pe scena”, distant, la ” îndrumătorul de lângă elev” – apropiat acestuia. 

 Formele extreme ale predării interactive pot fi considerate cursurile online.  

 P 
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 Istoria  educației interactive 

 Omul a căutat permanent unelte care să îl ajute să transmită  mai ușor și mai eficient 

informațiile pe care le deținea, împins probabil de intuiția că  acestea vor duce la evoluția 

umanității, ceea ce s-a și întâmplat. Inventarea hârtiei, a tiparului , deși separate de timpuri 

istorice – au deschis drumul spre dezvoltarea ideii de școală, publică sau privată. Din acest 

moment, dezvoltarea umanității s-a produs cu o viteză care creștea exponențial și care venea, 

ca un feed-back natural, să adauge valoare cunoștințelor predate în școlile devenite deja 

realitate pentru multe comunități , deschizând calea către alte inovații și invenții, către progres.  

 Descoperirea posibilității de înregistrare a sunetului și a celei de redare a imaginii în 

mișcare  au dus la inventarea și construirea unor aparate care, deși inițial au fost utilizate pentru 

divertisment, au fost incluse, la un moment dat, în predare. Aceste aparate au contribuit la 

formarea în moduri noi a noțiunilor, la identificarea mai rapidă a raporturilor dintre acestea și 

la dezvoltarea creativității în procesul de învățământ. 

Momentele principale ale unei istorii a educației interactive ar putea fi: 

- Aproximativ 30 000 ÎHr- Primele desene rupestre  

- Anul 510 ÎHr – Academia lui Pitagora  

- Anul 105 - Inventarea hârtiei       

- Anul 382 - Transcrierea manuală a cărților bisericești  

- 1450 - Inventarea tiparului de către Guttenberg  

- 1600 – Înființarea școlilor publice- in jurul anului 1600-  

- 1700 - Introducerea  tablei negre pentru profesori și a tăblițelor pentru elevi, pe care 

aceștia scriau cu cretă 

- 1800- Introducerea cărților pentru a fi folosite ca manuale ( vezi anul 1868 – Abecedarul 

lui Ion Creangă ) 

- 1910- Începe era audio-vizualului în educație- prin introducerea radioului , a 

proiectorului de diapozitive, a retro-proiectorului ( care a fost introdus in educație in 

SUA in 1957, deși fusese inventat în 1870) 

- 1960- Începe era informațională în educație – prin introducerea  televiziunii în școală, 

a videocasetofonului și a casetelor, ceea ce făcea accesul la informație și la prezentarea 

acesteia din ce în ce mai facil și mai antrenant pentru publicul spectator. Se adaugă 

casetele audio și apariția aparatelor care pot înregistra vocea, destinate uzului personal. 

Proiectele realizate de elevi capătă noi dimensiuni, ca și posibilitățile învățării mai 

rapide a unei limbi străine. 

- 1990- era computerelor –în unele țări, școlile sunt dotate cu computere personale pentru 

fiecare elev (PC) 

- 1991- apare prima tablă interactivă conectată la computer și  videoproiector 

- 1995- se intră în era digitală a predării , prin conexiunea la Internet  
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- 2000- începe noua eră interactivă a predării , în care se introduc sistemele inteligente 

de răspuns/ votare , prin care elevii sunt angajați permanent în învățare și care permit o 

evaluare aproape instantanee a rezultatelor învățării . Echipamentele utilizate în școală 

devin din ce în ce mai sofisticate ca posibilități, dar din ce în ce mai ușor de folosit de 

către profesori, multe dintre ele fiind livrate cu softuri dedicate care permit abordări 

multiple și care provoacă creativitatea didactică. De asemenea, o caracteristică a acestor 

echipamente este creșterea mobilității lor. Toate tind să devină cât mai mici , mobile,  

dar și ușor de înlocuit cu variante  îmbunătățite sau cu aparate noi, cu posibilități de 

acțiune extinse și inovatoare. 

 Utilizarea tehnologiei în predarea – învățarea interactivă 

 Predarea interactivă cu ajutorul tehnologiei a căpătat dimensiuni noi in ultimii ani. 

Toate aparatele si dispozitivele multimedia generate de dezvoltarea tehnologica sunt folosite 

imediat și din ce in ce mai mult în educație.  

 Tehnologia are posibilitatea de a aduce întreaga lume in sala de clasă. Lecțiile 

interactive sunt accesibile, ușoare, plăcute si cu rezultate remarcabile. 

 Deși conceptul de utilizare a tehnologiei poate părea facil la prima vedere, el implică 

mult mai mult decât simpla utilizare a computerului, integrarea unui soft în lecție sau 

localizarea unor informații online.  

 Componentele unui sistem interactiv  

Un sistem de predare interactiv pentru sala de clasa are următoarele ( posibile) 

componente principale: 

1. Computer 

2. Conexiune  Internet 

3. Resursele online – biblioteci virtuale, baze de date, enciclopedii online ș.a. 

4. Videoproiector 

5. Tabla interactivă fixă sau tabla interactivă mobila (ex. Mimio Teach,) cu 

posibilități diferite de atingeri simultane  

6. Sistem audio (poate fi integrat tablei interactive) cu extensii până la construirea 

unor laboratoare fonice  

7. Ecran de proiecție 

8. Sistem de răspuns în timp real   

9. Componentele de soft – sisteme de operare, aplicații, editoare de texte, de 

prezentări, jocuri, lecții multimedia - la care se adaugă faptul că fiecare tablă 

interactivă vine cu propriul soft; acestea prezintă și facilități de înregistrare a 

răspunsurilor , de evaluare sau de lucru în sistem ” collaborate”  - corelate cu 

tablete sau smartphone) 

10. Tablete de diferite tipuri : IPad, Android, unele cu funcție de caiet pe care se 

poate scrie ca pe hârtie 
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11. Dispozitive pentru citit: Kindle, Nook 

12. Scanner 2D, 3D (camera de documente ) 

13. Mese interactive cu atingere multiplă  

14. Generatoare de holograme  

15. Imprimante 2D, 3D 

Aceste componente se pot combina în moduri diferite și se pot introduce în momente 

diferite ale activității didactice. 

Relația dintre învățarea pasivă și cea interactivă 

 Este de reținut faptul că, pentru a ajunge la rezultate durabile și calitativ valoroase, 

elevii trebuie sa fie supuși atât învățării interactive, cât și opusului acesteia, învățarea pasivă.  

 Dacă învățarea este predominant sau numai interactivă, elevii pot sa fie supra stimulați 

și să piardă concentrarea pe subiectul abordat. 

 Daca învățarea este predominant pasivă, elevii își pierd interesul, învățarea devine 

plictisitoare. 

 De aceea, profesorii se străduiesc să mențină un echilibru intre aceste două forme de 

predare –învățare. Se pot combina elemente de învățare pasivă, precum lectura independentă , 

cu cele interactive- prezentarea lecturii în forme diferite, uneori chiar neașteptate.   

 Motivele pentru care ar trebui să folosim tehnologia în educație: 

 Societatea viitorului este construită deja ca fiind dependentă de tehnologie. Educația va 

urmări acest model pentru a forma abilitățile necesare celui care va trăi în această 

societate  

 Prin încorporarea tehnologiei, predarea devine atractivă, interesantă, provoacă și 

angajează elevii prin metode noi 

 Perfecționarea abilităților de : 

 Învățare digitală 

 Colaborare în rezolvarea sarcinilor 

 Comunicare 

 Planificare  

 Rezolvarea de probleme 

 Prezentarea unui proiect/idee/ rezolvare 

 Conștientizare a apartenenței la o comunitate globală 

 Orientare în carieră  

 Valorificare a diversității de materiale/ metode/ aplicații/dispozitive 



 

28 

 

Nr. 4 decembrie 2015 

 Elevii/ studenții pot colabora cu persoane aflate în alte locații, se pot înscrie în 

comunități de învățare care se desfășoară online 

 Se reduce numărul materialelor pe care elevul este obligat să le aibă la el pentru a 

susține procesul educațional ( greutatea ghiozdanului) ; un laptop poate conține toate 

cărțile/documentele necesare 

 Extinderea timpului alocat învățării unui subiect – dacă într-o lecție normală, elevul are 

acces la subiectul respectiv doar 40 de minute în fiecare zi, accesul la Internet pentru 

subiectul respectiv poate fi de 100%. 

 Înțelegerea mai profundă a noțiunilor predate. Folosirea unui proiector de către 

profesor, cu includerea unei prezentări multimedia a noțiunii respective, duce la  o mai 

bună analiză a acesteia 

 Noile media sunt folosite pentru exprimarea creativă a elevilor. Dacă , în trecut, elevul 

putea doar să scrie în caiet sau să deseneze, să facă colaje, eventual, acum poate realiza 

prezentări Power Point, poate înregistra sau edita materiale audio-video, poate înființa 

un ziar/ revistă cu subiectele care îi interesează, poate avea un site , poate compune 

muzică digitală sau poate să-și creeze un blog.  

 Fiecare elev are posibilitatea de a-și urma propriul ritm de învățare, de a reveni asupra 

oricărui subiect , când simte nevoia. 

 Se reduc cheltuielile și  dependența de materialele tipărite, prin folosirea resurselor 

gratuite de pe Internet 

 Prin utilizarea mijloacelor tehnologice, învățarea ține pasul cu ultimele cercetări și 

studii în diferite domenii, ceea ce duce la anticiparea abilităților necesare și la 

construirea bazei de cunoștințe cât mai aproape de necesarul cerut de integrarea pe piața 

muncii/ cercetării 

 Concluzii 

 Există multe completări care se pot aduce acestui subiect: metode concrete de utilizare 

a tehnologiei în predare, de ce nu se folosește tehnologia în educație așa cum ar fi de dorit, care 

sunt limitările acestei utilizări, care sunt dificultățile cu care se confruntă profesorii în acest 

proces, care este specificul acestei utilizări în țara noastră și așa mai departe. Ceea ce rămâne 

este realitatea : primele 10 meserii care se cereau în 2010 pe piața forței de muncă nu existau 

în 2004. Pregătim elevi pentru profesii care nu există, care vor presupune tehnologii care nu au 

fost inventate încă, pentru a rezolva probleme pe care nu le cunoaștem. Rămâne întrebarea: 

cum putem modela azi școala viitorului? 
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Metoda de învăţare „study circle” 

Ciocan Anișoara- Mihaela 

Școala Gimnazială ”Grigore Moisil”, Galați 

 

etodele şi tehnicile de învăţare prin cooperare consolidează atitudinile 

pozitive faţă de învăţare, îmbunătăţesc performanţele, rezultatele şcolare şi 

stima de sine ale elevilor, putând promova interacţiunea pozitivă şi sprijinul 

reciproc între elevi. 

 Acestor deziderate li se subscrie şi metoda de învăţare „study circle” – o metodă 

considerată modernă de către tehnologia didactică actuală, dar care, de fapt, are o istorie 

considerabilă. Astfel, în practica ţării noastre, cercurile de învăţare existau încă din perioada 

interbelică, iar în universităţile populare sunt formele cele mai frecvent utilizate. 

 Definiţie: 

 Un „study circle” este un grup mic, constituit pe o perioadă determinată, care discută, 

în mod repetat, pe o anumită temă aleasă, sub îndrumarea unui lider unanim acceptat. 

 Un „study circle” presupune: 

 a studia în mod liber şi voluntar diferite aspecte ale lumii înconjurătoare – societate, 

natură, cultură; 

 a conştientiza, a trăi, a experimenta puterea, forţa şi plăcerea pe care o implică procesul 

de creare a unui lucru în cadrul unui grup; 

 a fi capabil să dobândeşti noi cunoştinţe împreună cu alţii/a învăţa cu ei – pentru tine şi 

pentru ceilalţi. 

Principii de bază ale acestei metode: 

 egalitate şi libertate de manifestare – învăţarea în cadrul unui study circle se bazează pe 

egalitatea dintre participanţi, ceea ce duce la un schimb de opinii şi informaţii realizat 

într-o atmosferă relaxantă; 

 cooperarea – munca în cadrul unui astfel de grup de învăţare are ca punct de plecare 

experienţa şi bagajul de informaţii anterior al fiecărui participant; 

 libertate şi dreptul de a fixa obiective – obiectivele unui study circle sunt determinate 

de către participanţi şi se bazează pe nevoile şi interesele acestora; 

 continuitate – este garantată de planificare şi organizare, dar şi de participarea activă a 

membrilor grupului; 

M 

http://med.stanford.edu/smili/interactive-learning/
http://www.bedu.com/interactive.html
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 schimbare şi acţiune – un astfel de grup de învăţare nu se poate dezvolta dacă membrii 

săi nu văd învăţarea ca pe un proces benefic lor. 

Componenţa grupului 

Pentru ca participanţii dintr-un study circle să se implice activ în activitate este nevoie ca 

grupul să fie relativ mic, incluzând între 7 şi 12 participanţi, inclusiv liderul. 

Organizarea unui „study circle” 

În momentul în care se ia hotărârea înfiinţării unui study circle este nevoie de cineva care 

să-şi asume organizarea acestuia. Iniţiatorul va fi o persoană cu autoritatea pentru a lua decizii, 

inclusiv financiare. 

Planificarea activităţilor 

Subiectul de dezbătut este decis de către grup. De aceea acest subiect este legat de interesele 

tuturor membrilor grupului şi trebuie să fie concret formulat. Când se stabileşte subiectul, vor 

fi delimitate şi priorităţile în aşa fel încât membrii să ştie ce urmează să studieze. De asemenea, 

trebuie planificat şi timpul acordat de participanţi învăţării în cadrul grupului. 

Locul întâlnirilor 

Este de preferat ca spaţiul să aibă în dotare un flip-chart, iar participanţii să fie aşezaţi în 

aşa fel încât să se poată vedea unul pe celălalt (în cerc, în semicerc etc.) 

Responsabilităţile 

Munca în cadrul unui study circle se desfăşoară în jurul activităţii de învăţare – cercetare a 

participanţilor. 

Înainte de a începe lucrul într-un study circle trebuie stabilite responsabilităţile: 

 cine va fi liderul? 

 cine se ocupă de materialul – suport pentru studiu? 

 cum va contribui fiecare la dezvoltarea grupului? 

 care sunt motivele acceptate pentru lipsa de la o întâlnire? 

 care este modalitatea prin care se recuperează lipsurile din pricina absenţei la o 

întâlnire? 

Toţi membrii au responsabilitatea de a contribui în mod individual la eficienţa învăţării şi 

a muncii în cadrul grupului. 

Toate grupurile de învăţare încurajează cooperarea şi descurajează competiţia. Ca 

participant la un study circle trebuie să-i ajute pe colegi şi să coopereze cu ei. Aceasta înseamnă 

că toţi participanţii împărtăşesc responsabilitatea rezultatelor obţinute la sfârşitul studiului. 

Materialul – suport pentru învăţare 

Pentru ca materialul să fie corespunzător obiectivelor, acesta va conţine descrieri de fapte, 

puncte de maxim interes pentru discuţie şi repere care ghidează munca în echipă. 
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Materialul de studiu va acoperi – pe cât posibil – numărul de întâlniri ale grupului. 

Autorii/editorii materialelor de studiu vor avea în vedere următoarele: 

 să folosească o exprimare clară, adecvată pentru fiecare study circle în parte; 

 să introducă la începutul materialului un rezumat al conţinutului şi, dacă este posibil, şi 

la începutul fiecărui capitol; 

 să recomande subiecte posibile pentru discuţie, adecvate fiecărui capitol în parte; 

 să încurajeze evaluarea în cadrul grupului de învăţare. 

Evaluarea 

Procesul de evaluare va fi continuu. În acest sens există două aspecte care necesită o atenţie 

deosebită: 

- dacă munca în grup respectă planul de studii; 

- dacă se ţine seama de obiective. 

Când răspunsul este negativ, atunci grupul va verifica ce anume nu funcţionează aşa cum 

trebuie. După ce problema este identificată, ea trebuie rezolvată cu aportul tuturor 

participanţilor la grup, care vor verifica dacă trebuie modificat planul sau se cer revizuite 

obiectivele. 

Se poate folosi un chestionar care să măsoare progresul înregistrat sau acesta poate fi 

măsurat prin nişte întrebări simple adresate participanţilor, înregistrându-se răspunsurile: 

 Cât de eficient a fost procesul de învăţare? 

 Unde s-au întâmpinat obstacole? 

 Care au fost cauzele acestor obstacole? 

 Care dintre experienţele de aici pot fi valorificate în alte grupuri de învăţare? 

 Ce va urma după? (intenţii viitoare) 

Participanţii trebuie să decidă şi asupra modului în care observaţiile şi concluziile vor fi 

ordonate şi prezentate. 

În loc de concluzii 

Activităţile în cadrul unui study circle depind de disponibilitatea şi abilitatea oamenilor de 

a se implica şi de a-şi asuma responsabilităţi. Este importantă cooperarea cu ceilalţi pentru că 

ea prilejuieşte oportunitatea implicării şi a asumării responsabilităţilor; participarea activă; 

dorinţa de a influenţa şi de a putea fi influenţat. 

Experienţa participanţilor este extrem de importantă pentru lucrul în echipă. Învăţarea într-

un study circle trebuie să însemne împărtăşirea experienţei. 

În cadrul ultimei întâlniri se va realiza o evaluare şi va avea loc o discuţie despre ce va 

urma. Întrebările în jurul cărora se va concentra discuţia pot urmări dacă s-au îndeplinit sau nu 

aşteptările. 
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Study circle este o metodă bună pentru participanţi, îndeosebi pentru a-şi dezvolta o 

imagine de sine pozitivă. Într-o întâlnire obişnuită există persoane care sunt mai timide, altele 

care se exteriorizează mai uşor. Metodologia dintr-un study circle ajută pe toţi să-şi învingă 

timiditatea şi să-şi dezvolte încrederea în sine datorită climatului şi obiectivelor. 
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Portretul ideal al mentorului meu 

Prof. înv. primar Colda Adina Hannelore 

Școala Gimnazială ”Romul Ladea” Oravița, Caraș- Severin 

 

 ,,Dacă învăţătorul are dragoste pentru profesia sa, el este un învăţător bun. Dacă 

învăţătorul are dragoste pentru profesie şi pentru elevi, el este un învăţător desăvârşit’’. 

L. Tolstoi 

nvățătorul este cel care dăruiește fiecărui om, la pornirea lui în drumul spre lumină, 

primele elemente, călăuzindu-i pașii spre marele titlu de ‚,OM’’. El este acela care 

modelează materialul cel mai de preț –COPILUL, tinzând ca din fiecare bloc de 

marmură brută sa realizeze o ființa înzestrată cu cele mai frumoase trăsături, un om care să 

înmănuncheze calitățile morale cele mai înalte. 

Importanța învătătorului în viața fiecăruia dintre noi este esențială deoarece el pune 

bazele educației școlare. Este un lucru deja bine știut, ca învățătorul este pentru elev modelul 

pe care îl imită. Nu există elev care să nu caute să iși imite învățătorul în atitudini, gesturi, 

îmbrăcăminte, etc. De aici deducem si cât de important este ceea ce imită copilul, cât de 

importantă este personalitatea învățătorului care are o însemnatate mare în educarea fiecărui 

copil. 

Personalitatea cadrului didactic (educatoare, învăţător, profesor), din orice perspectivă 

ar fi abordată, rămâne una dintre cele mai distincte din punct de vedere al caracteristicilor 

specifice, datorită rolului atât de însemnat pe care îl are în viaţa copilului. Raportul de 

interdependenţă dintre personalitate şi activitatea didactică, educaţie în general, devine 

fundamental în scopul optimizării acestor activităţi şi a evidenţierii impactului personalităţii 

cadrelor didactice asupra elevilor în procesul de învăţământ. Personalitatea reprezintă o 

rezultantă dinamică a tuturor însuşirilor psihice ale individului şi presupune organizarea 

interioară, sintetică, unitară şi, totodată individualizată a însuşirilor psihofiziologice, a 

 Î 
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structurilor cognitive si aptitudinale. Deasemenea, personalitatea cuprinde totalitatea 

predispoziţiilor înnăscute şi însuşirile dobândite de individ în cursul vieţii. 

Psihologia educaţiei şi pedagogia generală îl încurajează pe profesor să reflecteze 

asupra rolului său în procesul educativ. Un model construit de cercetătorii americani 

(Gallagher, 1994) distinge trei roluri posibile ale profesorului, care sunt totodată şi abordări 

diferite ale acţiunii pedagogice:  

a) Abordarea executivă propune un profesor prin excelenţă executor. Profesorul se 

preocupă în mod special de punerea în aplicare a obiectivelor didactice, slujindu-se de cele mai 

eficiente metode. În plus, el urmăreşte să evalueze efectele intervenţiilor sale şi le ia în seamă 

atunci cănd proiectează interacşiunile viitoare cu elevii.                                                                                 

b) Din perspectiva abordării terapeutice, profesorul este o persoană empatică ce se 

îngrijeşte cu prioritate de problemele emoţionale şi motivaţionale ale elevilor. Stima de sine, 

sentimentul eficienţei personale, acceptarea de către grup sunt socotite condiţii esenţiale ale 

participării eficiente în şcoală. 

c) Abordarea eliberaţionostă îl concepe pe profesor ca un eliberator al minţii elevilor, 

ca un factor activ în dezvoltarea armonioasă, cognitivă şi morală, a elevilor. 

Aflându-se în faţa unor fiinţe umane adulte sau în devenire, dascălul trebuie să dea 

dovadă de multă sensibilitate, ataşament şi respect faţă de ele transformându-se în cele din 

urmă într-un coparticipant la propriile lor confruntări. O expresie concretă a umanismului este 

dragostea pentru copii. R. Hubert (1965) susţine că : ,, Dragostea de copii, trebuinţa de a se 

dedica acestor fiinţe plăpânde si deschise tuturor influenţelor, încrezătoare în forţa şi bunătatea 

adultului este prima condiţie pentru a deveni un bun educator’’.  

Dascălul trebuie să dea dovadă de respect şi încredere faţă de posibilităţile latente pe 

care le posedă oricare copil, dorinţa sinceră ca aceste posibilităţi să se dezvolte, încrederea 

deplină în viitorul său. 

Calităţi atitudinale de natură caracterial- morală. Din această categorie face parte 

spiritul de obiectivitate si dreptate, principialitatea, cinstea, curajul, demnitatea, corectitudinea, 

modestia, fermitatea, răbdarea, optimismul, stăpânirea de sine, etc. Ele îşi pun amprenta asupra 

comportamentului său în relaţiile cu cei din jur.  

Conştiinţa responsabilităţi şi a misiunii sale. După opinia lui R. Hubert această 

responsabilitatea şi-o asumă faţă de copii, faţă de patria sa, şi faţă de întreaga umanitate. În 

mâinile sale, se află într-un fel, nu numai viitorul copilului, ci şi al patriei şi naţiunii al cărui 

membru este.  Conştinţa responsabilităţii şi a misiunii nu pot fi concepute înafara adeziunii si 

ataşamentului faţă de valorile culturale, naţionale şi universale, create de-a lungul veacurilor. 

  Pentru a asigura eficiența educației în timpul actului didactic, învățătorul , pe lânga 

vastele cunoștințe pe care le deține, trebuie să posede calități precum dragostea pentru copii, 

capacitatea de empatie, delicatețea sufletască, măiestria și tactul pedagogic, puterea de 

stăpânire de sine, pasiunea pentru profesiunea aleasă.  

Pentru fomarea unui climat favorabil, învățătorul trebuie să accepte diversitatea în 

clasa, și să adopte un stil democratic, astfel încât: să situeze elevul într-un model de reflecție, 

care să-i permită să activeze cognitiv și să rămână activ, atent, vigilent, în toate etapele 
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cunoașterii; să permită fiecărui elev să urmeze parcursul educațional în ritmul său; sa 

declanșeze, să susțină, să catalizeze schimburile verbale și intelectuale dintre elevi; să găsească, 

să elaboreze și să aplice metode didactice pentru elev, prin elev și împreună cu elevul. Toate 

acestea nu doar vor dezvolta multilateral elevul dar și îi va educa spiritul de echipă, egalitatea, 

bunul simț, independența, responsabilitatea, curiozitatea. Dar să nu uităm și de ce așteaptă 

copiii de la învățător: blândețea  în relațiile cu ei, să fie drept, să-i trateze ca pe niște oameni 

mari, să-i facă să fie apropiați de el, să le fie cel mai apropiat prieten, căruia să-i poată destăinui 

toate secretele, și bune, și rele, fără rețineri.  

Un model demn de urmat este pentru mine doamna învățătoare. 

Chipul său gingaș și blând mă face să o percep ca pe a doua mamă. Eficiența mea la învățătura, 

chiar și motivația depinde de maniera în care doamna învățătoare îmbină seriozitatea cu 

blândețea.  

Înainte de a transmite valori cognitive, dânsa transmite valori morale și îi asistă pe elevi 

în însușirea acestora prin sublinierea importanței semnificației unor sentimente precum cel de 

satisfacție a reușitei, cooperarii, respectului pentru realizari, etc.  

Doamna învățătoare iubește foarte mult copiii și are credința că poate influența performanțele 

noastre, ale elevilor. Clasicul pedagogiei germane, Herbert, a precizat: “Valoarea omului nu 

rezida în cunoștințe, ci voință.” Rolul de educator al profesorului, crede Herbert este acela de 

a trezi “virtuți”, de a forma caractere. 

În fața fiecărui om. Bogat sau sărac, celebru sau nu, se află un dascăl. Primul dascăl 

care ne sculptează caracterul și sufletul este învățătorul.  

Influența dascălului asupra unui copil este eternă. O influență ce se resimte și astăzi, 

chiar dacă a trecut suficient timp peste amintirile copilăriei, ale admirației de nostalgie, de acolo 

s-a conturat dorința mea de a deveni dascăl. 

Sunt sărace cuvintele noastre pentru a descrie un dascăl, iar noi prea mici în faţa unui 

om căruia i-a fost hărăzit să lumineze mintea atâtor generaţii, care a avut ca misiune să le 

dezvăluie copiilor "corola de minuni a lumii", să marcheze profund dezvoltarea personalităţii 

copilului. 

Am considerat în permanenţă că portretul omului de la catedră, a dascălului de vocaţie 

are „culoarea competenţei” şi că a fi cu adevărat dascăl, înseamnă să ai ,,vocaţia de a împărtăşi 

ceea ce ştii, cu toţi ceilalţi”. 

”Dascălul este omul plin de dăruire care descoperă mereu copilul dedicându-i-se lucid, 

permanent viguros și pătimaș, demonstrându-ne adevărul rostit și scris conform căruia educația 

este izvorul de unde pornesc bunătatea și virtutea.” 
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Lectura sub semnul cuvintelor 

                   Prof. înv. primar Crişan Mariana 

          Şcoala Gimnazială Nr.1 Dej, jud. Cluj 

 

“Limba este tezaurul cel mai de preţ  pe care-l moştenesc copiii de la părinţi , depozitul 

cel mai sacru lăsat de generaţiile trecute şi care merită să fie păstrat cu sfinţenie de generaţiile 

ce-l primesc” (Vasile Alecsandri) 

entru a-i determina pe elevii mei să devină cititori pasionaţi, mi-am propus să le 

formez cu răbdare şi stăruinţă, gustul pentru lectură. 

 Am întâlnit adesea copii care ascultă cu mult interes o poveste frumoasă, citită 

de altcineva, însă preferă să-şi piardă vremea în modul cel mai neaşteptat, fără să fie tentaţi să 

citească ei însişi altceva decât ceea ce li se cere la orele de curs. Chiar şi la cei care au învins 

greutăţile începutului, gustul pentru lectură nu este format. Uneori, nu au la îndemână cărţile 

potrivite, alteori, indiferenţa pentru lectură a persoanelor apropiate determină  aceeaşi atitudine 

copiilor. În astfel de cazuri intervenţia învăţătorului este absolut necesară.  

 În clasa I un rol important îl are conversaţia problematizată, care menţine vie relaţia 

dascăl- elev. După studierea textelor din abecedar, pe care le-am analizat şi comentat în mod 

amănunţit am recomandat lecturi potrivite vârstei , pe marginea cărora s-au purtat discuţii. 

După ce textele au fost parcurse am lansat următoarele cerinţe: să formuleze întrebări pe care 

să le adreseze colegilor; să folosească cuvintele noi şi expresiile artistice în contexte variate; să 

redea prin cuvinte proprii conţinutul textelor citite; să recunoască ilustraţiile care înfăţişează 

personaje sau scene din poveştile citite; să le aşeze în ordinea desfăşurării faptelor. 

  Începând cu clasa a II-a, o altă formă de îndrumare a lecturii o constituie formarea 

bibliotecii de clasă, precum şi a bibliotecii personale. Prima se compune din cărţi aduse de 

copii şi învăţător, se stabileşte un bibliotecar al clasei şi se apoi se trece la împrumutarea 

cărţilor.  

 La clasele a III-a şi a IV-a interesul elevilor pentru lectură se amplifică. La studierea 

unor autori am căutat să îi stimulez pe elevi să citească şi alte opere scrise de aceştia. Am 

întocmit cu elevii portofolii pentru fiecare scriitor cunoscut, cuprinzând portretul, date 

biografice şi aspecte esenţiale din opera lor, prilej cu care am stârnit curiozitatea şi interesul 

pentru lectură. 

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

pot desfăşura astfel : se citeşte un fragment şi se cere elevilor să indice opera şi autorul, sau să 

recunoască lectura în care erou principal este Nică etc. 

 Foarte apreciat de elevi este şi jocul cu versurile:  învăţătorul recită unu-două versuri 

dintr-o poezie, iar elevii continuă. 

 Diafilmele, benzile audio şi video cu poveşti constituie un alt important mijloc de 

îndrumare a lecturii. Ele prezintă operele literare în imagini vizuale şi auditive. După lectură 

elevii pot face comparaţii, stabilind asemănări şi deosebiri între întâmplările prezentate. 

 P 
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  Lecţiile de popularizare a cărţilor, a unor scriitori,reprezintă, de asemenea, un mijloc 

de îndrumare a lecturii particulare. O carte pentru copii nou apărută se citeşte mai întâi de către 

învăţător, apoi se prezintă elevilor. Aceştia îşi notează titlul şi autorul, pentru a o putea procura. 

 Expoziţiile de carte se pot organiza în clasă şi cuprind cărţi despre o temă anume ce 

pot fi lecturate de elevi- ex. Din viaţa plantelor, Trecutul glorios al patriei, Povestiri despre 

animale. 

 Şezătorile şi medalioanele literare invită din nou elevii la lectură. 

 Dramatizările făcute cu şcolarii după unele texte literare i-au stimulat pe elevi să 

citească mai mult din dramaturgia românească. 

 În afară de citirea independentă a lecturii particulare am folosit şi citirea în colectiv. 

Această citire se realizează de către învăţător sau elevi care citesc corect şi expresiv; are rol de 

a aprofunda şi purta discuţii pe marginea lecturii citite. 

 Lectura necesită nu numai îndrumare, dar şi control. Procedeele de efectuare a 

controlului sunt variate şi depind de scopul urmărit imediat: anchetele, controlul fişelor de 

cititor de la bibliotecă, convorbiri cu elevii, fişe de lectură. 

 Învăţământul modern presupune o nouă abordare a educaţiei, prin promovarea de 

metode didactice interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale 

imaginaţiei şi creativităţii. 

 Prin aplicarea metodelor interactivă, în cadrul orelor de limba română  se realizează: 

 condiţiile optime  pentru afirmarea individuală  şi în echipă a elevilor;  

 receptivitate faţă de experienţe noi căutate şi rezolvate prin deducţie, analiză, etc. 

 dezvoltarea gândirii critice; 

 dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare; 

 dezvoltarea capacitații de exprimare orala și scrisă. 

 evaluarea propriei performanţe, etc. 

 Dintre metodele interactive menţionăm următoarele: 

      A. Ce ştiu ? / Ce vreau să ştiu ?/Ce am învăţat ? 

      B. Metoda piramidei sau (bulgărele de zăpadă) 

      C. Ciorchinele 

      D. Eseu de 5 minute 

      E. Cubul 

      F. Turul galeriei 

      G. Prelegerea  

      H. Brainstorming 
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        I. Jurnalul cu dublă intrare 

        J. Mozaicul  

        K. Discuţia 

  

EXEMPLE: PINOCCHIO, CARLO COLLODI (CUBUL)  

1. DESCRIE: Cum a apărut  Pinocchio?  

2. COMPARĂ: Compară un copil cu o păpuşă! 

3. ASOCIAZĂ: Leagă cuvintele cu acelaşi înţeles:  

meşter                                 a sculpta 

a merge                               meseriaş 

necaz                                  ghinion 

a sfătui                              totdeauna 

mereu                                talentat 

priceput                            a se duce 

a ciopli                             a îndruma 

4. ANALIZEAZĂ: Bifaţi trăsăturile care i se potrivesc lui Pinocchio: 

 ascultător                naiv                        neascultător                      cuminte                  sincer       

    Încăpăţânat         respectuos                dornic de distracţie          deştept                  mincinos 

5. APLICĂ: Completaţi cu răspunsurile corecte: 

a)  Geppeto era un …………………foarte priceput.  

b) Meşterul a cioplit o ...................... din lemn. 

c) Bătrânul l-a numit ................................. 

d) Prietenul lui Pinocchio era un .................................... 

e)Acesta i-a cumpărat băieţelui ………………..........pentru ca …………………………… 

f)Dar Pinocchio nu …………………………………………………………. 

g)El a vândut …………………………şi a intrat la…………………………………………… 

6. ARGUMENTEAZĂ: De ce Pinocchio nu a ascultat sfaturile primite?Tu ce l-ai sfătui? 

SĂ NE JUCĂM! Mimează: Cum îl cioplea Gepetto pe Pinocchio! /Cum îi creştea nasul, când 

minţea! /Cum dansa Pinocchio!   
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DEGEŢICA , H. CHRISTIAN ANDERSEN 

Joc didactic. 1. Eu spun mare,tu scrii mic 

deget- ______________________ fată-__________________________ 

pat    - ______________________ broască -______________________ 

peşti-_______________________ poveste- ______________________ 

 2. Alcătuiţi propoziţii cu toate sensurile cuvântului ochi. 

 3. Aşezaţi în ordine imaginile: 

             

   CADRANELE: 

I.Uniţi cuvintele cu înţeles asemă- 

nător şi alcătuiţi enunţuri cu ele: 

gingaşă                  apă 

jilavă                     noroios 

râu                        delicată 

mâlos                    udă 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

______________________________________

______________________________ 

__________________________________ 

 

II.Descoperiţi înţelesurile cuvântului broască  şi 

realizaţi câte un desen cu fiecare: 

  

 

broască broască 
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III. Completaţi. 

       Fetiţei    i se spunea Degeţica pentru că 

________________________________. 

Mama ei i-a făcut leagăn din ___________  . 

Într-o noapte, o_____________ a pătruns în 

odaia fetiţei printr-un____________ a răpit-o. 

Când s-a trezit, Degeţica a început ______ 

________________________.Broasca dorea să 

o mărite cu _________________. 

   

 

IV. Pe rochiţa mea treceţi câteva din însuşirile 

mele, desenaţi apoi o frunză de nufăr pe care să 

dansez şi 

coloraţi-mă! 

   

FATA BABEI ŞI FATA MOŞULUI , ION CREANGĂ (CVINTETUL) : 

                                                          Fata 

    frumoasă, harnică, 

       ajutând, muncind, iubind, 

                     A fost bine răsplătită  

          personaj. 

 Lectura necesită nu numai îndrumare, dar şi control. Procedeele de efectuare a 

controlului sunt variate şi depind de scopul urmărit imediat: anchetele, controlul fişelor de 

cititor de la bibliotecă, convorbiri cu elevii, fişe de lectură. 

 Pentru învăţător este important de ştiut nu numai ce şi cât citesc elevii, ci şi cum înţeleg 

ei să citească o carte. Am considerat important ca elevii mei să înţeleagă ceea ce citesc, să fie 

în măsură să deosebească ceea ce este bun, util, constructiv şi educativ, de ceea ce poate fi 

dăunător şi, în sfârşit, să-şi poată formula clar o opinie despre cartea citită.  
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Profesorul european (eseu) 

Prof. înv. primar Enache Petruţa Luminiţa  

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Piteşti 

                    

rofesorul are o sarcină foarte dificilă şi plină de responsabilitate, el contribuie la 

realizarea celui mai important produs al societăţii: omul calificat care se 

integrează în activitatea social utilă,aducându-şi aportul la progresul continuu al 

societăţii. 

           Profesorul este un agent social dinamic, participant activ şi responsabil nu numai  la 

viaţa şcolii ci şi la cea a comunităţii sociale din care face parte,contribuind prin munca sa la 

toate prefacerile ce au loc în ea. Educatorul ideal este cel care conştientizează toate 

transformările din viaţa socială,adaptându-se în permanenţă la nou. 

     Personalitatea profesorului poate lăsa urme frumoase în mintea şi comportareatinerilor,  

oferindu-le prilejul de a-şi aminti cu plăcere, respect şi chiar cu veneraţie de foştii dascăli, cu 

care pot menţine anumite legături spirituale toată viaţa. 

          După aderararea la UE rolul educatorului „european”a devenit mult mai important în 

cadrul instruirii şi educării tinerelor generaţii. El este cel care asigură educaţia de calitate în 

şcoală,la nivelul standardelor europene şi trebuie prin însăşi menirea lui, să-şi valorifice 

resursele personale punându-le în slujba formării personalităţii elevilor. 

          A fi profesor european, presupune a promova strategii si metode de predare activă si 

a dezvolta interesul elevilor pentru cunoaterea si înţelegerea valorilor    europene. 

Acest lucru constă în realizarea unor proiecte de lecţie care să evidenieze  şi valorile 

europene si suprapunerea lor peste cele româneşti. Instruirea asistată de calculator este o 

metodă modernă și inovatoare în învățamântul românesc ce are la bază dezvoltarea utilizării 

tehnologiei, în raport cu realizarea idealului educațional. Prezentarea  proiectelor didactice cu 

ajutorul calculatorului, oferă o serie de avantaje, folosind  internetul ce oferă un volum mare 

de date cu posibilitatea selectării anumitor informații de mare interes. 

Profesorul european trebuie:  

 să pună accent şi pe activitățile ludice; jocul şi activitatile ludice sunt instrumentele de 

lucru în metoda animatiei socio-educative. 

 să aibe competenţe psihopedagogice si didactico-metodologice: 

                    - de a asigura transpunerea eficienta a proiectarii didactice in practica ; 

                    - de a asigura articularea predarii cu evaluarea din perspectiva invatarii ca sursa de 

formare a elementelor de competenta a elevilor ; 

                   - de a familiariza elevul cu ideea de implicare responsabila in sarcina; 

                   - de a manageria timpul în funcţie de ritmul de activitate a elevilor  

 să aibe competenţe de comunicare 

                  - de a asculta activ; 
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                  - de a formula întrebări relevante ; 

                  - de a reformula anumite enunţuri pentru a le face inteligibile pentru elevi; 

                  - de a sustine discuţii libere cu elevii  

                  - de a selecta secvenţe informative şi acţionale prin raportare la specificul varstei; 

                  - de a crea oportunităţi de feed back elevilor; 

          Profesorul are conştiinţa faptului că relaţia educativă este o relaţie umană, îl acceptă pe 

elev ca personalitate individuală şi-l tratează ca atare. Împlinirea rolului de conducere de către 

profesor se realizează într-un context complex în care reacţiile elevilor sunt influenţate de 

personalitatea acestora, de modelul oferit de către professor. 

Climatul afectiv al clasei este rodul nu numai al comportamentului profesorului, ci şi al 

conlucrării cu elevii.El trebuie să sesizeze şi să încurajeze orice încercare oricât de timidă a 

elevilor de a se apropia de el pentru că elevului îi este frică să nu greşească şi mai ales să fie 

înţeles greşit,dar el îşi doreşte din toate puterile să-şi deschidă sufletul în faţa 

profesorului.Tonul afectiv pe care profesorul îl imprimă în relaţiile sale cu elevii şi pe care îl 

induce în relaţiile între elevi generează climatul afectiv favorabil sau nefavorabil bunei 

desfăşurări a activităţii. 

          Ca profesor, consider ca trebuie să fii  în permanenţă deschis la nou încercând să aplici 

în cadrul orelor metode noi şi în acelaşi timp să creezi în clasă un climat destins propice 

studiului. Conştientizez faptul că relaţia dintre metodele didactice, procedeele didactice, 

mijloace didactice implică un „plan de acţiune care permite atingerea unor obiective prin 

valorificarea unor tehnici din ce în ce mai diversificate, interactive, atractive. 

           Aş dori să „sădesc” în sufletul elevilor mei dorinţa de a citi ,de a cunoaşte, de a fi 

creativi. Un rol important consider că îl are  şi participarea la o serie de concursuri unde elevii 

sunt  în permanenţa motivaţi să se autodepăşească. 

   Cred că fiecare elev are anumite interese şi vrea să fie recunoscut şi apreciat la adevărata 

lui valoare. A-l îngrădi,a nu-i da o oarecare libertate de exprimare înseamnă a nu-i recunoaşte 

capacitatea de a lua unele decizii,de a fi creativ. 

            Consider că profesorul trebuie să-şi adapteze comportamentul, să se impună şi să se 

consulte cu elevii, în funcţie de situaţia educativă concretă şi de personalitatea acestuia 

(cunoştinţe,convingeri,stil de muncă,temperament).Motivaţia profesorului,satisfacţiile sau 

insatisfacţiile pe care le trăieşte sunt în acelaşi timp urmare a reuşitei sau nereuşitei în 

activitatea sa profesională, precum şi stimulent sau piedică în continuarea activităţii. 

 Educatorul trebuie să fie  managerul  cu competenţe în domeniul dezvoltării 

organizaţionale, organizator al activităţilor şcolare şi extraşcolare, să identifice nevoi de 

învăţare, interese, aptitudini şi stabileşte împreună cu profesorii din şcoală, elevii şi părinţii 

acestora activităţi motivante. El ajută la clarificarea viziunii şi a acţiunilor de implementat, 

planifică şi organizează , monitorizează procesele, foloseşte metode diferite pentru 

atingerea obiectivelor, curajează dezvoltarea personală şi profesională, promovează 

încrederea şi performanţa. 

         Profesorul  european, după părerea mea, trebuie să fie: 
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 sociolog al educaţiei- cunoscător al comunităţii în care este situată şcoala, de unde 

provin copiii  

 psiholog şi consilier şcolar- cunoscător al specificului vârstelor elevilor cu care 

lucrează, acţiunile sale să fie conforme cu posibilităţile şi capacităţile elevilor  

 negociator şi mediator- dezvoltă relaţii de cooperare- echipa şcolii, instituţii locale, 

astfel încât activităţile şcolare şi extraşcolare să fie realizate cu succes  

 persoană resursă- atitudine de deschidere faţă de nou, creativitate, oferă alternative în 

domeniul educaţional, care ajută personalul şcolii să se reinventeze  

Scoala care învaţă este şcoala cu deschidere către nou, care formează, motivează şi 

promovează valorile. 

 

Explorarea nemijlocită a realităţii 

Prof. înv preşcolar Drugă Geanina 

Grădinița ”Prichindel”, București 

 
ducaţia din toate timpurile şi la toate popoarele a simţit nevoia să-şi elaboreze 

noi modalităţi şi tehnici mai perfecţionate şi mai eficiente de transmitere şi de 

asimilare a cunoştinţelor de influienţare a comportamentelor, care să fie în pas 

cu noile tehnologii şi noile evoluţii, adică cu noile generaţii de copii. 

Transmiterea orală de cunoştinţe şi simpla memororae a cunoştinţelor, una dintre cele 

mai vechi metode de învăţare, au fost înlocuite de metodele moderne de învăţare unele care 

pun în evidenţă elevul care prin implicare şi participare activă asimilează mult mai personal 

informaţiile de învăţat. 

A explora prin definiţie înseamnă a descoperi iar în acest articol are aceeaşi calitate care 

i-a fost dată de I. Cerghit în următoarea definiţie: "descoperirea în actul învăţării înseamnă 

pentru copil o posibilitate în plus de informaţii esenţiale, noi, faţă de ceea ce poseda deja". 

 Folosirea metodelor de explorare ale realităţii permite descoperirea vieţii reale aşa cum  

poate fi făcută în domeniile experentiale ori de cate ori este posibilă realizarea în condiţii 

didactice optime. 

Strategiile didactice au rolul de a schiţea varietatea modalităţilor practice prin care se 

poate atinge o ţintă propusă, acestea au valoarea unor instrumente de lucru. 

Strategia aleasă nu reprezintă decât o ipoteză de acţiune, variabilă, care urmează să fie 

confirmată sau infirmată o dată cu aplicarea ei. Prin alegerea strategiei, se face o anticipare 

mentală a soluţiilor, ca o previziune luată în calcul, ca un randament ipotetic. 

Opţiunea pentru o strategie se realizează în funcţie de modul de prezentare a unui 

conţinut de învăţare, din care, educatorul-învăţătorul decide din diferitele modalităţi de 

prezentare ce le poate urma. Dacă se optează pentru o manieră activă/participativă de învăţare 

se vor folosii metode active şi interactive, pot fi folosite metodele de exploarare ale realităţii, 

care sunt bazate pe descoperire, observare, învăţare prin cercetarea documentelor vechi. 

Un exemplu de experiment pretabil in grădiniţă este: 

Focul şi aerul - se demonstrează copiilor cât este de important aerul arătându-le cum 

focul se stinge atunci când rămâne fără aer, deci aerul întreţine arderea. 

Evaporarea apei - se demonstrează copiilor că prin fierbere apa dispare adică se 

evaporă. 
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Cresterea plantelor  - plantăm împreună cu copiii trei boabe de fasole pe care le îngrijim 

şi le observăm evoluţia folosind ca metodă observarea sistemică, astfel copiii vor putea 

înţelege creşterea plantelor şi nevoia lor de grija noastră. 

 În funcţie de specificul domeniului de studiu şi a predispoziţiei pe care o are conţinutul 

de învăţat putem folosi ca instrumente de învăţare aceste metoade de explorare nemijlocită a 

realităţii "... într-o manieră de activizare a funcţiilor mintale constructive şi creatoare ale 

copiilor." 

 Implicarea activă a copiilor în actul educaţional reprezintă un mijloc de aducere mai 

aproape de ştiinţă, de ceea ce poate fi demonstrat prin efort propriu sau văzut cu proprii ochi. 

Aceste metode nu pot fi folosite în orice domeniu experential sau aplicat oricărui conţinut de 

învăţare, dar acolo unde acest lucru este posibil realizarea activităţii folosind o astfel de metodă 

consider ca este benefică copilului\educabilului candidat la iniţierea în tainele cunoaşterii. 

 Aceste metode îi ajută pe copii să facă conexiuni logice prin raportarea cunoştinţelor 

noi la fapte concrete ale vieţii sau petrecute anterior şi neînţelese (neelucidate) încă. 

Exemplu: Expiraţia – realizând exerciţii de respiraţie premergătoare învăţării 

vocalelor, deşi am explicat că atunci când tragem aerul în piept inspirăm, iar când îl dăm afară 

expirăm, parcă copiilor le era greu să ţină minte acest termen de expiraţie, atunci le-am propus 

ca atunci când sunt afară şi este frig, îşi vor vedea expiraţia sub formă de abur. Reacţiile nu au 

întârziat să apară şi brusc copiii şi-au adus aminte ca ei şi-au văzut expiraţia, iar pentru cei care 

nu au văzut încă cu siguranţă au ţinut minte să vadă şi ei ce au văzut ceilalţi, aşa că prin 

repetarea termenului şi prin asocierea la o faptă concretă a vieţii termenul de expiraţie este ceva 

firesc precum aerul ce-l respiram. 

 Activizarea informaţiilor dobândite prin metode de explorare ale realităţii, au fost 

obţinute  în cadrul unui cercetari făcute ce au avut ca obiect de studiu predarea folosind aceste 

metode care au relevat diferenţe vizibile între grupuri ceea ce indică o alegere bună pentru 

imbunătăţirea demersul didactic folosind aceste metode. 

Astfel sistemul de cunoaştere câştigă în extensie şi aprofundare, iar capacităţile şi 

aptitudinile intelectuale de creaţie vor înregistra un grad mai ridicat de dezvoltare. 

Transpunerea conţinuturilor de învăţat în formă practică, prin observare concretă pe parcursul 

defăşurării faptelor, reprezintă atât pentru cel ce trebuie să şi le însuşească (elevul) cât şi pentru 

cel ce îndrumă demersul didactic (profesorul) o uşurinţă în predarea/înţelegere conţinuturilor 

de predat.  
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Joaca senzorială și  învățarea 

 

Educ. Georgeta Holban 

Grădinița Bogdănești, jud. Suceava 

 

entru a cunoaște lumea și a invăța, copiii se folosesc de simțuri. Ei trebuie 

încurajați să exploreze, să simtă lucrurile, să le analizeze. Astfel, dezvoltarea lor 

va fi una armonioasă, vor căpăta încredere în ei. Prin joaca vor achiziționa foarte 

ușor noi deprinderi. 

Cel mai mult îmi place să folosesc cuvantul joacă. Joaca este baza în dezvoltarea 

cognitiv-emoțională a copilului. Atunci când un copil este cu adevarat preocupat de jocul său, 

el învață tot ceea ce are nevoie pentru viitor. De aceea este esențial ca noi să-i expunem la cât 

mai multe experiențe de joc cu sens; adică ei să învețe cum să se raporteze la mediul 

înconjurător, la situații și la context.Copiii sunt înzestrați cu capacități senzoriale încă din 

perioada  intrauterină, acestea fiind cele mai importante unelte cu care cel mic poate lucra 

pentru a obține toată informația necesară dezvoltării sale complete, în special in primii ani de 

viață. Încă din burtica mamei au mirosit, auzit, văzut, au gustat și au simțit. Încă din primele 

momente ale existentei lor fizice, totul se  transformă pentru ei într-o experiență senzorială de 

mare intensitate.      

Cuvantul de ordine este DISTRACȚIA. Cu cât este mai distractiv, cu atât mai mult 

acesta se va implica în joc și va împinge cât mai departe experiența. Bineînteles că un educator 

va supraveghea întotdeauna jocul, iar cei care doresc să păstreze anumite limite, cred că va fi 

suficient să stea alături de copii și să seteze cadrul de joacă.  Ideile expuse mai jos se potrivesc 

copilașilor cu vârste cuprinse între 2ani (si chiar mai devreme în cazul anumitor experiențe) și 

5-6 ani. Multe dintre ele pot fi liniștitoare pentru copilași, mai ales in perioade agitate, când 

sunt bolnavi sau nervoși. 

Bolul cu orez  - Plimbatul mâinilor prin orezul simplu sau colorat. Într-un bol sau o 

cutie mare transparentă se toarnă o punga de orez simplu. Copilul este lăsat să-și plimbe în voie 

mâinile prin el. Precum apa, și orezul are un efect liniștitor asupra copilului. Pentru orezul 

colorat se foloseste colorant alimentar. 

Ligheanul cu apă - în care sunt pregătite câteva jucării și un obiect de turnat apa (o 

cana, o stropitoare etc.) este recomandat în mod special copilașilor mai mici. Apa curgătoare 

liniștește mintea și îi fascinează. 

Cuburi de gheata colorate - De cu seară se pune apă și colorant alimentar (rosu, galben 

sau albastru) în forme de gheață și se bagă la congelator. A doua zi, se pun cuburile într-un bol 

mare și se lasa copilașul să se joace, să le exploreze, să observe cum se topesc și se transforma 

în apă colorată. La început își vor retrage mâna, dar mai apoi vor deveni curiosi și se vor chinui 

să le prinda cu mânuțele. Texturile se vor schimba, forma dura a gheții va deveni fină, iar mai 

apoi apă. Vor lua un prim contact cu formele apei și modul în care materia își schimbă forma. 

Coca de modelat - Plastelina de tip Play Dough sau orice altă forma non-toxica de 

material de modelat. Pentru coca de modelat se pregătesc urmatoarele ingrediente: 
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 2 cești de făină 

 1 ceașcă de sare 

 2 linguri de ulei 

 2 cești de apă 

 4 lingurițe de sare de lămâie 

 colorant alimentar 

Se amestecă și se lasă copilul să modeleze orice formă va dori. Este foarte utilă atunci 

când doriți să-i învățați pe copii să învețe formele geometrice și echivalentul spațial al acestora 

(sfera, cilindru etc.). Obiectele obținute, în special bilele, pot fi utilizate într-un sensory bin ( o 

cutie,  de obicei transparentă, cu obiecte ce stimulează atingerea, manevrarea obiectelor, 

vizualul, auditivul) 

Spuma de ras este un mediu excelent pentru copii. Aceștia adoră să o prindă în mâini, 

să o întindă și să se joace prin ea cât mai mult. Dacă se adaugă și colorant alimentar, distracția 

va fi și mai mare. 

Pictura cu degetele este liniștitoare, calmantă. Copilul amestecă culorile și învață 

despre texturi și culori. Se poate începe cu câte două culori primare: galben și albastru; galben 

și roșu sau albastru și roșu. 

Nisipul este un mediu excelent pentru dezvoltarea abilităților tactile, a motricității fine, 

mai tarziu a scrisului și a desenatului. Se poate folosi în loc de nisip și sare, griș sau alt material 

cu textură fină. În special în anotimpul cald, e bine să încurajăm copiii să se joace la ladița cu 

nisip. 

Dar nu numai tactilul poate fi stimulat, ci și simțul olfactiv, auditiv și vizual. Toate 

mediile de joacă prezentate mai sus vor stimula văzul, auzul sau chiar mirosul (spuma de ras, 

plastelina și coca de modelat). 

Desenăm în făina și/sau sare - Fiecărui copil îi place joaca în nisip. Să variăm 

distracția celor mici, propunându-le să deseneze în făină sau sare, materiale naturale, accesibile, 

ieftine, utile și prezente în fiecare familie. Această activitate nu are limită de vârstă. Tehnica 

de desen este una simplă – desenăm cu degetelele în făina/sare (stimulând dezvoltarea 

senzorială), iar pentru a corecta sau sterge desenul nivelam cu mâna sau un burete de vase. 

Această tehnică permite a desena cu ambele mâni, sporind, astfel, dezvoltarea ambelor emisfere 

ale creerului. Pentru a desfășura această activitate aveți nevoie de o taviță , făină sau sare (în 

jur de 400 – 500 grame) și un burete de vase .Acum dati start imaginatiei. Pentru început este 

bine să-i arătați copilului cum desenați dvs și in același timp să-i vorbiți despre materialul 

folosit. Exemplu: daca ați ales făina, povestiții ce facem cu ea in bucătarie; dacă copilul e mare 

puteți să-i povestiți și cum se produce făina.  

Joaca cu un material granular (nisip, sare, zahăr, crupe) sau pulbere (făina) - 

Calmează  copilul. Acesta se eliberează de stres și inhibiție, își descarcă energia negativă și o 

canalizează într-o direcție mai bună.În timpul procesului de desen copilul simte bucuria 

creării și împlinirii. Prin desen se dezvoltă gândirea, imaginația, creativitatea, mișcările de 

coordonare și se îmbunătățește memoria copilului. 



 

46 

 

Nr. 4 decembrie 2015 

Desenând cu degetelele în material granular sau pulbere se dezvoltă motricitatea fină 

care are legatură directă cu aria responsabilă de vorbire (pronunție și limbaj). Folosirea 

materialelor naturale în activitățile de joacă, desen ajută copilul să descopere lumea 

înconjurătoare, lărgindu-i în așa mod orizontul cunoașterii. 

Camera Senzorială – include de obicei : 

1. Efecte de lumini cum sunt proiectoarele care dispersează lumina în toată camera, lămpi, 

spoturi luminoase, panouri cu steluțe, figuri fosforescente(luminoase), instalații. 

Acestea pot fi cel mai bine văzute dacă în camera este complet  întuneric.  

2. Activități senzoriale : suflatul baloanelor de săpun, pictatul cu degetele, folosirea 

plastilinei. 

3. Experiențe tactile cum sunt : atingerea și simțirea mingiilor de bumbac, acoperirea cu 

diverse materiale textile de contexturi diferite, pene si hârtia satinată. 

4. Itemi care sunt cauza si efect : cum sunt : folosirea schimburilor care permit copilului 

să controleze itemii din mediul sau și jucării care oferă efecte vizuale care vibrează, fac 

zgomot sau pot fi simțite tactil.      

5. Itemi moi pe podea cum sunt blana de oaie, perne, scaune cu bile. 

6. Itemi aromatici care pot fi utilizati in aromoterapie, uleiuri si substanțe răcoritoare 

(folosirea unor esențe care calmează și stimulează).   

7. Efecte sonore cum ar fi muzica pentru copii, sunete din natura sau cum ar fi ale unor 

animale. Selectați ritmuri muzicale cu o varietate de tonuri, ritmuri. 

8. Experiențe de testare a diferitelor gusturi folosind mâncăruri și băuturi diferite; 

Materiale pe care le putem folosi pentru stimularea senzorială: 

STIMULAREA VIZUALĂ se poate realiza cu: acvariu, lampa care face bule, lumini 

negre, proiector, lumini din fibre optica, lumini cu aprindere intermitentă , oglinzi care nu se 

sparg, forme care reflect  lumina, hârtie staniol, televizor cu DVD și video, mingi și jucării care 

se aprind, Jucării din fibră optica, minge de discotecă, moriști și jucării care se învârt, Coarda 

elastică, Lipici strălucitor, Baloane de săpun. 

STIMULARE  AUDITIVĂ - bețe de ploaie, clopotei, muzică de relaxare, xilofon, 

perna cu radio triunghi, tamburina tobă , boxe, sunete din natură, mingi , jucării muzicale, 

clopoței de ușă. 

STIMULARE  OLFACTIVĂ - stativ cu mirosuri diferite, lotiuni, uleiuri esențiale, 

spray de corp, arome revigorante, ulei de masaj, perne mirositoare, aromă de cameră. 

STIMULARE  TACTILĂ - placuțe tactile,, țigla, pensule, pămătuf, perie de masaj, 

pensulă de unghii, pensulă vegetală, pensulă de pictat, lufe și bureți, mănușă de masaj, inele, 

bile tactile  colorate, minge mica agățată de un elastic,  jucării vibratoare, blana de oaie, rolă 

de pictat, pungă de gheață, mingi care se pot strânge, plastelină, rolă din material pufos, bandaje 

diferite pămătuf de curățat praf, perne cu bile, ladă cu nisip., vopsele de pictat cu degete, mingi 

de bumbac, pene cutii cu orez”. 
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Cand se joaca, copilul explorează și învată diversele fațete ale realitătii într-o manieră 

sigură, jocurile devenind  un lung șir de repetiții înainte de provocările ce vor urma odată cu 

maturizarea. Cu cât copilul are ocazia să repete mai mult și în moduri cât mai diverse (singur 

sau cu ceilalți prin jocuri senzoriale, sociale, de mișcare, creative, proiective, artistice etc), cu 

atât se va adapta la diverse situații mai plin de încredere și curaj, mai original și “colorat”,  mai 

armonios și viu! Jocurile senzoriale sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a 

simțului eului și îl ajută pe copil să intre în contact cu lumea inconjurătoare, având ocazia de a 

explora si cunoaște realitatea folosindu-se de toate simțurile: tactil, vizual, auditiv, chinestezic, 

gustativ si olfactiv. 

Bibliografie: 

Cristea, Iulia-Mădălina – Jocul didactic – teorie și aplicații, Sillabus, Academia@2015 

 

Descoperirea experimentală-o strategie complexă de predare şi învăţare 

 

Prof. Paraschivescu Rozalia 

Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Simonide”, Piteşti 

 

nvăţarea prin descoperirea experimentală este o reacţie împotriva metodelor bazate 

pe verbalizarea şi memorarea mecanică, a metodelor bazate pe receptare, chiar dacă 

ele asigură înţelegerea celor asimilate şi învăţarea mai rapidă. Învăţarea prin 

descoperire urmăreşte ca predarea-învăţarea să se bazeze pe problematizare şi cercetare, pe 

experienţa directă şi concretă,  

creativă.Ea urmăreşte să ajute elevul pentru învăţarea ulterioară, să-l transforme treptat într-un 

,,gânditor creative”.Metoda descoperii experimentale asigură dezvoltarea puternică a 

capacităţilor intelectuale şi profesionale, îndeosebi imaginaţia şi gândirea creatoare, 

accentuând caracterul activ-participativ,formativ-aplicativ şi creativ al învăţării. 

 În cadrul lecţiei de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor din  unitatea de învăţare 

,,Apa”- clasa a III-a, am împărţit elevii în patru echipe şi am desfăşurat următoarele 

experimente: 

 

ECHIPA 1  

APA – de unde vine şi unde se duce? 

CIRCUITUL APEI ÎN NATURĂ 

Experimentul 1: Cum se produc norii? 

MATERIALE NECESARE:  o sticlă (nu de plastic), apă fierbinte, hârtie neagră, cub de gheaţă. 

MOD DE LUCRU: 1. Umple sticla cu apă fierbinte şi aşteaptă 5 minute. 

           2. Varsă ¾ din apă, apoi aşază cubul de gheaţă pe gâtul sticlei. 

           3. Aşază hârtia neagră în spatele sticlei şi observă ce se întâmplă. 

 EXPERIMENTUL 2: Este posibil să creezi ploaie? 

MATERIALE NECESARE: o lingură mare de metal ţinută o jumătate de oră în congelator; 

    apă fierbinte într-un ceainic, spirtieră, vas. 

MOD DE LUCRU:1. Aşezaţi un castron sub orificiul prin care se toarnă. 

          2. Acoperiţi vasul cu un prosop de pânză. 

          3. Lingura rece se ţine deasupra aburului ce iese din ceainicul în care fierbe 

apa. 

          4. Vaporii se condensează şi formează picături de apă. 

Î 

http://www.suntparinte.ro/activitati-practice/101-arta-si-indemanare/1680-cateva-idei-de-jocuri-de-creatie
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    ECHIPA 2  

APA – sângele pământului 

Experiment: CARACTERISTICILE APEI 

MATERIALE NECESARE:  apă potabilă, apă de adâncime, apă menajeră, vase/eprubete 

MOD DE LUCRU: Observaţi probele de apă şi completaţi tabelul: 

 

Proba de apă Starea de 

agregare 

Culoarea  Mirosul Gustul  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

EXPERIMENT : FILTRAREA APEI 

MATERIALE NECESARE: vas transparent, apă, nisip, hârtie de filtru, pâlnie. 

MOD DE LUCRU:  1. Se pune în vasul transparent apa,apoi nisipul. 

   2. Se agită amestecul. 

   3. Într-o pâlnie se pune o hârtie de filtru şi se răstoarnă treptat amestecul 

într-un vas. Observaţi! 

    ECHIPA 3   

FIECARE STROP CONTEAZĂ! 

    TRANSFORMĂRI ALE APEI 

EXPERIMENTUL  1: VAPORIZAREA 

MATERIALE NECESARE: vas,spirtieră. 

 

MOD DE LUCRU: 1. Pune apă într-un vas. 

   2. Aşază vasul deasupra unei flăcări. 

   Ce se întâmplă? Dar dacă acoperim vasul, ce observi? 

EXPERIMENTUL  2: EVAPORAREA 

MATERIALE NECESARE: farfurie, pahar, uscător de păr. 

MOD DE LUCRU: 1. Pune puţină apă în farfurie şi în pahar. 

           2. Îndreaptă jetul de aer cald pe rând spre cele două vase cu apă şi observă. 

EXPERIMENTUL  3: CONDENSAREA 

MATERIALE NECESARE: două pahare, sticlă (capac), trepied, spirtieră. 

MOD DE LUCRU:  Încălzeşte apa şi apropie sticla de aburii care ies din apă. 

   Ce constataţi? 

EXPERIMENTUL  4: TOPIREA 

MATERIALE NECESARE: cuburi de gheaţă, vase. 

MOD DE LUCRU:  Fiecare cub de gheaţă este pus în câte un vas, apoi unul dintre cuburi este 

sfărâmat. 

   De urmărit timpul de topire. 

    SAU 

   Pune un cub de gheaţă într-un pahar cu apă rece şi altul într-un pahar cu 

apă fierbinte. 

   Explică ce observi. 

     ECHIPA 4   

AMESTECURI 

EXPERIMENTUL  1: Obţinerea amestecurilor omogene 

MATERIALE NECESARE: două pahare/eprubete, apă, cerneală, oţet. 
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MOD DE LUCRU:  În fiecare din cele două pahare se toarnă mai întâi apa, apoi într-un pahar 

cerneală, iar în celălalt oţetul. 

   Notează ce observi! 

EXPERIMENTUL  2: Obţinerea amestecurilor neomogene 

MATERIALE NECESARE: trei pahare/epubrete, apă, ulei, nisip, petrol. 

MOD DE LUCRU:  În fiecare din cele trei pahare se toarnă mai întâi apa, apoi în primul pahar 

ulei, în al doilea pahar nisipul, iar în ultimul petrolul. 

   Notează ce observi! 

EXPERIMENTUL  3: DIZOLVAREA 

MATERIALE NECESARE: vase transparente, apă, spirtieră,zahăr. 

MOD DE LUCRU:  1. Se pune în vasele transparente apa, apoi zahărul. 

            2. Se agită amestecul din primul vas. 

            3. Se încălzeşte amestecul din al doilea vas. 

            4. Se observă din care vas se dizolvă mai repede zahărul. 

  

 La sfârşitul experimentelor, fiecare echipă a prezentat în faţa clasei concluziile. Lecţia 

a fost foarte antrenantă, iar elevii, prin metoda cadranelor, au completat informaţiile despre apă 

descoperite prin experimente. 

 Aş concluziona, fără teama de a greşi, că pentru elevii clasei a III-a, metoda 

experimentului este cea mai îndrăgită metodă  din cadrul orelor de ştiinţe. 

 

 

Bibliografie:  

Manualul de Ştiinţe ale naturii, clasa a III-a, Editura Tiparg, autori: Elena Ibric, Marinela 

Chiriac, Cecilia Macri; 
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Vodă, C., „Experienţe fără laborator”, Ed. Didactică şi pedagogică, R.A. Bucureşti;  

Silvestru, P., (1983) „Prietenii naturii”,  

Enciclopedia practică a copiilor, Ed. Ion Creangă Bucureşti 

               

Copiii de astăzi și timpul liber 

 

                                                                                               Prof. Ioan Pop 

Școala Gimnazială ”Alexandru Ivasiuc”, Baia Mare 

 

ocietatea contemporana se confrunta, încă din ultima treime a secolului trecut, cu 

o gamă variată de provocări, dintre care unele, cele tehnologice, sunt culese parcă 

din literatura SF, din copilaria noastră. În ceea ce privește domeniul IT, pare că 

s-a ajuns atât de departe încât, până și imposibilul tinde, ca să folosim un limbaj matematic, 

spre posibil. Virtualul, imaginarul devine astfel o realitate ideală și idolatră. Nimic nu este mai 

plăcut, pentru orice persoană, decât să apese niște butonașe prin care are acces la o lume ideală, 

fără efort, fără obligații sociale, fără implicare emoțională și fără testarea calităților motrice cu 

care zestrea noastră genetică era obișnuită să participe la identitatea personală. Miturile eroilor 

de altădată, înzestrați cu calități fizice deosebite, cu abilități practice și motrice speciale pare 

să fi plecat demult din mentalul colectiv al copilului de astăzi.  

Cât de inactual și ridicol ar putea părea astăzi eroi precum Hercule, Ahile, Tezeu, Sisif 

sau Făt Frumos în fața unui puști de 11-14 ani, care, plasat în fața unei entități tehnologice 

informaționale, n-ar avea nevoie mai mult de câteva minute, pentru a-l implica în luptă pe 

S 
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Robokop, ori Spidermann pentru a face toate isprăvile pe care eroii mai sus amintiți le făceau 

într-o viață. Iată marea provocare, dilemă și controversă pe care o aduce lumea zilelor noastre 

în fața generațiilor de tineri. Jocurile fizice non-formale, cu naivitatea și inocența lor retrograde, 

dar cu splendoarea unei oboseli fizice fortificatoare, sau jocurile electronice pasionante, lipsite 

de inocență, deloc naive, dar cu o oboseală infinit-strategică pentru următoarea zi?. Activitățile 

sportive neformale sunt asemănătoare unui film captivant, pe episoade, în care acțiunile și 

temele se diversifică de la episod la episod, dar care se opresc, fără un rest pentru următoarea 

vizionare, pe când jocul pe calculator e un film cu rest, cu continuare de unde s-a oprit, e 

predictibil si nesațiabil, creând dependență. Chiar dacă nu pare, e totuși o realitate. Timpul 

liber, ocupat cu activități motrice, fie ele și sportive, e rejectat de tot mai multi copii de 11-14 

ani și suplinit cu activitățile pe calculator sau alte tehnologii informaționale.  

Dictonul antic latinesc, preluat din filosofia de viață a grecilor, „minte sănătoasă în corp 

sănătos”, e și el trecut în domeniul perimatului atâta vreme cât sportul se face prin intermediul 

calculatorului sau a altor aparaturi similare. Nevoia de exercițiu fizic, de mișcare e în continuă 

scădere. Corpul sănătos nu se obține în fața calculatorului. Pentru formarea și călirea lui sunt 

necesare exercițiile fizice, e necesară mișcarea, e necesar ca organismul să iasă afară, să ia 

contact cu natura, e necesar ca el să fie prelucrat și șlefuit, e necesar să fie supus și expus unor 

forțe de rezistență externă. Doar așa se poate discuta despre un corp sănătos. Apoi, pentru o 

minte sănătoasă sunt imperativ necesare, alte câteva condiții. Mai întâi, pe lângă darurile 

naturii, este obligatorie exersarea ei, e necesară variația informațională, iar asta nu se poate 

obține numai de pe calculator. Contactul cu natura, cu semenii, activitățile sportive și jocurile 

în natură și cu semenii sunt o premisă certă de dezvoltare a minții. Aici se formează strategiile, 

aici apar poticnirile, aici se repetă, dar niciodată identic, precum pe calculator. Creativitatea se 

naște din micile imperfecțiuni testate în timpul liber și prin activități sportive, împreună cu 

ceilalți. Cele mai importante evenimente din viața oamenilor se consumă odată la patru ani, 

odată cu desfășurarea Olimpiadelor sportive. Doar aici efuziunea emoțiilor concurenților și a 

tuturor celorlalți participanți, emoțional, la întreceri sportive sunt la cel mai ridicat nivel. Măcar 

pentru o secundă, fiecare locuitor al planetei, participă și el, chiar dacă afectiv, la activitățile 

sportive ce se derulează în acea perioadă. Nimeni nu contestă, activitățile recreative prin 

tehnologie informațională sunt și ele importante, dar ele nu formează personalități, nu 

contribuie la sănătatea fizică ori psihică a individului, nu impun reguli de abordare, nu creează 

stări, nu aduc emulație. În astfel de activități îți ești ție suficient. Nu ai nevoie de „adeziune 

voluntară și participare liberă”1, cum afirma M. Epuran despre activitățile sportive.  Mai mult, 

își continuă el ideea, ele au pentru persoană „semnificația unei ocupații dezinteresate, 

neproductive, recreative și deconectante..., o manifestare a istețimii, îdemânării, vitezei, 

dârzeniei, stăpânirii de sine, o întrecere cu alții, cu sine sau cu însăși natura, pentru pura 

satisfacție a succesului sau a faptului de a fi în activitate și de a se manifesta tipic sportiv”2. 

Acest tip de activitate e unic și a-l eluda înseamnă a oprima natura informațională a minții 

umane, înseamnă a reduce ființa umană la simplă mașinărie. Ori tocmai asta nu este. Mașina 

nu simte satisfacție, nu se bucură, nu participă la bucuria altora, nu alege parteneri, nu aderă, 

nu se recreează. Petrecerea timpului liber cu o mașină (calculator) conduce la dezumanizare, la 

autism, la retragere din realitate și din societate. Activitățile pe diverse platforme 

informaționale inhibă relațiile cu ceilalți, ori acest lucru e semn că apar disfuncțiile de 

personalitate. O recomandare (secret, cum îl numește ea) inedită, după o astfel de activitate o 

face M. Șerban, care, în volumul Mici secrete ale marii performațe, vorbește de o ieșire în 

natură, în preajma arborilor, pentru revitalizarea fizică și psihică a organismului, în timpul liber 

pentru că „Arborii elimină o mare cantitate de fitoncide (substanțe volatile care îi apără 

                                                           
1 Mihai Epuran, Psihologia educației fizice, Editura Sport-Turism, București, 1976, p. 102.  
2 Ibidem, p. 102. 
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împotriva microbilor), veritabile vitamine de aer, care contribuie nemijlocit la refacerea 

organismului după efort. Din acest punct de vedere, excelează mai ales zonele de conifere. Iată 

de ce este de preferat ca, în timpul liber, obișnuitele distracții în încăperi închise să fie înlocuite 

sau completate cât mai des cu un «colț de pădure» sau un parc”3. Concluzia nu poate fi alta 

decât că activitățile de timp liber petrecute în cameră cu mijloace tehnice nu pot fi decât un 

subsidiar al activităților sportiv-recreative și nu opțiuni prime de petrecere a timpului liber. 

Chiar dacă o logică sănătoasă de petrecere a timpului liber ar fi cea enunțată mai sus, totuși 

„asistăm în ultima vreme la o scădere considerabilă a numărului copiilor ce practică exercițiile 

fizice în timpul liber, exemplul elocvent fiind, pe de-o parte scăderea numărului de participanți 

la sportul de masă, iar pe de altă parte creșterea numărului copiilor obezi la nivel național”4. 

Toate cele expuse mai sus sunt motive pentru care societatea actuală e obligată să 

găsească resorturi de a face din timpul liber și din petrecerea lui cu activități sportive priorități 

strategice. Trebuie început acest pas cu tinerii cuprinși între 11-14 ani pentru că, majoritatea 

specialiștilor sunt de părere că în perioada „preadolescenței conduita este mai echilibrată”, iar 

„jocurile cu caracter sportiv continuă să-i atragă, preocupându-i succesul și manifestând o mare 

exigență în privința respectării regulilor”5. 

 
 

Proiecte europene  eTwinning 

Prof. înv. primar Balcan Elena Daniela 

Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”, Galați 

 

eneficiile derulării parteneriatelor internaţionale prin proiecte eTwinning sunt 

multiple. Acestea completează şi întregesc strategiile naţionale privind 

asigurarea calităţii educaţiei; oferă o modalitate eficientă de abordare a 

educaţiei în secolul XXI; permit creşterea calităţii activităţilor de învăţare desfăşurate cu elevii; 

cresc motivaţia elevilor pentru învăţare / cunoaştere; permit cunoaşterea altor sisteme de 

învăţământ şi sporesc formarea competenţelor de comunicare într-o limbă străină. Este 

imposibil să desfăşori un proiect eTwinning fără să te loveşti de aspectul lingvistic, indiferent 

că ne referim aici la limba maternă a şcolilor din proiect sau, aşa cum este mai des întâlnit, o 

limbă terţă folosită ca mijloc de comunicare. 

În momentul în care se întâlnesc, tinerii europeni vor să comunice, să afle detalii despre 

viaţa din şcolile şi ţările fiecăruia şi să înveţe cuvinte în limba partenerilor. Acesta este punctul 

forte al parteneriatelor  eTwinning, stimulează comunicarea. Elevii au posibilitatea să 

comunice cu alţi elevi din ţările participante, să afle elemente de specific cultural sau de specific 

al educaţiei din ţările partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze 

competenţele de comunicare în limbi străine. 

La copilul mic, mintea este la fel de activă pe cât este corpul. El este curios: vrea să 

descopere cum funcţionează lucrurile, unde se află ele şi cum se simt la pipăit. Combinând 

nevoia de mişcare, îl putem conduce pe elev către o atitudine de cercetare, explorare, 

încununată de descoperiri. 

                                                           
3 Maria Șerban, Mici secrete ale marii performanțe, Editura Sport-Turism, București, 1983, p.124. 
4 Dana Ioana Cristea, Optimizarea practicării exercițiilor fizice în timpul liber la elevii de 11-14 ani, rezumatul 

tezei de doctorat, București, 2010, p. 5. 
5 M. Epuran, p. 95 
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Descoperirea, în actul învăţării înseamnă pentru elev o posibilitate de a genera el însuşi 

un plus de informaţii noi, esenţiale, faţă de ceea ce posedă până în momentul respectiv. 

Învățarea online la elevi duce la dezvoltarea abilităților de comunicare, de descoperire, 

de exprimare, schimbul de informații și experiențe, realizarea de publicații, vizite virtuale, 

feedback între colegi. O orientare spre proces, o gândire de genul „Cum fac asta?” în loc de 

„Pot să fac asta?” îi ajută să se gândească activ la diferite moduri în care poate fi rezolvată o 

problemă în loc de a se concentra pe numeroase posibilități de eșec. 

Putem  afirma cu siguranţă că participarea la acest proiect a fost o experienţă plină de 

satisfacţii şi motivantă pentru mulţi elevi şi cadre didactice, fapt care i-a ajutat să se implice 

mai mult în procesul de educaţie continuă, într-un context european mai larg. Aceasta este 

manifestarea deplină a dimensiunii europene în educaţie. 

Scopul principal al colaborării mele în cadrul proiectelor europene eTwinning a fost 

introducerea dimensiunii europene și promovarea multiculturalismului, iar obiectivele au vizat: 

îmbunătățirea calității învățământului prin realizarea unor schimburi de experiență și bune 

practici cu profesorii și elevii din instituții similare din străinătate, formarea și dezvoltarea unui 

spirit de respect față de valorile europene prin încurajarea toleranței și a dialogului intercultural, 

implicarea activă a partenerilor sociali la viața școlară prin stabilirea unor relații de parteneriat 

cu părinții elevilor și comunitatea locală.  

Voi exemplifica, în continuare, unul dintre proiectele europene eTwinning desfășurate 

cu elevii clasei a II-a , în anul școlar 2014-2015: 

            Proiect eTwinning „Handmade Xmas cards”6 

Scopul proiectului a fost de a celebra Crăciunul într-un mod creativ și plăcut. Proiectul 

a fost planificat pe o durata de patru săptămâni (1 decembrie-28 decembrie 2014). În prima 

etapă s-au confecționat felicitări pe care le-am trimis școlilor partenere din Franța, Anglia, 

Grecia, pentru a ajunge înainte de Crăciun. Astfel fiecare dintre școlile partenere a organizat o 

expoziție cu felicitările și ornamentele de brad primite, Crăciunul fiind receptat de elevi ca o 

sărbătoare interculturală. Proiectul s-a bucurat de un impact deosebit în rândul elevilor,  au  

decorat bradul cu felicitările trimise de către elevii școlilor partenere  și au cântat cântece 

tradiționale dedicate acestei sărbători!  

Teme: Artă, Informatică/TIC, Limbi străine 

Limbi: engleză și română 

Intrumente utile: e-mail, forum eTwinning , Jurnal de proiect, alte instrumente 

software (Powerpoint, video, pictures and drawings), TwinSpace 

 Obiective: 

 să precizeze importanța zilei de Crăciun; 

 să realizeze felicitări de Crăciun pentru elevi din școlile partenere: Grecia, Franța, 

Marea Britanie; 

                                                           
6 http://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=109240 
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 să interpreteze sceneta „Magia Crăciunului”, colinde şi cântece de iarnǎ; 

 să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse; 

 să-și dezvolte competențele interculturale; 

 să învețe despre valorile, stilurile de viață, obiceiurile și tradițiile țărilor europene. 

 Rezultate și evaluare: 

- o sărbătoare interculturală a Crăciunului; 

- galerie de fotografii cu felicitările și decorațiunile realizate de către elevii școlilor partenere. 

               

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DIN PROIECT: 

NR 

CRT 

ACTIVITATEA LOC 

DESF. 

DATA/ 

ORA 

RESPONSA-

BIL 

1. Propunerea făcută elevilor de a realiza activitățile 

din cadrul proiectului; 

Citirea scenetei alese și distribuirea rolurilor ; 

Alegerea colindelor şi cântecelor de iarnă  pe care le 

vor interpreta la serbare ; 

Sala de clasă  4 dec. 

2014 

 

Învățător 

2. Repetiţii dedicate scenetei, colindelor şi dansului; 

Realizarea de felicitări de Crăciun și expedierea în 

tările europene partenere; 

Realizarea expoziției cu felicitările și ornamentele 

de brad, primite de la școlile partenere; 

Sala de clasă 5-13 Dec. 

2014 

Învățător 

3. Prezentarea scenetei „Magia Crăciunului”, a 

colindelor şi cântecelor de iarnǎ  pregătite 

Sala de clasă 

 

19 Dec 

2014 

Învățător 
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                Şcoală prietenoasă – copii mai veseli 

                                                                    Prof.  Frigură  Cristina -Maria  

                         Şcoala  Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Buhuşi 

 

răind într-o lume devenită straniu de mişcătoare, pentru a-i înlătura “unul din 

motivele neliniştii lui “( G.Berger , 1972 , p. 50 ), tineretul trebuie să fie pregătit 

în manieră prospectivă. Educatorul va trebui să-i dea individului acea “ busolă 

interioară”, care să-l ajute să se orienteze mai bine în viitor . În acest sens, în primul rând 

educatorii  trebuie să aibă o deschidere spre viitor . “Tot mai mult –  subliniau autorii Raportului 

Orizonturi fără limite al învătarii , cei mai buni profesori sunt cei care şi-au dezvoltat un 

simţ al viitorului,  pe care pot să îl transmită “( J.Botkin , M.Elmandjara , M. Malitia 1981 , 

p.49). Modalităţi concrete de care dispun educatorii sunt variate, important este ca ele să fie 

valorificate în diverse situaţii educaţionale, adaptate particularităţilor de vârstă si individuale  

ale celor educaţi. 

Aşezarea învăţământului românesc pe coordonatele calitaţii si eficienţei presupune 

crearea unor şcoli prietenoase, capabile să pregătească toţi elevii pentru o societate 

democratică. Realizarea acestui deziderat implică elaborarea unor proiecte apte să răspundă 

atât rigorilor proiectării moderne, cât şi specificul schimbărilor educaţionale. 

         Ghidul “Şcoală prietenoasă” porneşte de la premisa că acest tip de proiecte ar contribui 

în mod semnificativ la soluţionarea unora dintre problemele cu care multe dintre unităţile de 

învăţamânt se confruntă . 

     Într-o şcoală prietenoasă există o atmosferă destinsă, de colaborare între toţi membrii 

comunităţii educaţionale: cadre didactice, elevi, personal administrativ, părinţi. Cuvintele-

cheie pe care se bazează relaţiile lor sunt: încredere, sprijin reciproc şi respect pentru diferenţe. 

Elevii lucrează împreună, comunică eficient, îşi exprimă sentimentele, valorizează diferenţele 

si rezolvă situaţiile conflictuale. Curriculum ascuns al şcolii sprijină implementarea 

curriculumui formal. Studiile au demonstrat ca elementele care ţin de climatul şcolii au impact 

deosebit asupra dezvoltării personale a copiilor si a formării ca adulţi . 

       O şcoală cu mediul educaţional prietenos este un loc primitor, uneori cel mai primitor 

din comunitate, în care copii vin cu drag pentru că se simt ajutaţi si protejaţi. Cu cât elevii 

contribuie mai mult la îmbunătăţirea mediului şcolar, cu atât ei vor aprecia schimbările făcute 

si eforturile depuse. Trebuie să-i facem să se simtă ei “proprietarii” şcolii respective si să le 

oferim posibilitatea să-şi pună în aplicare propriile idei. 

         O şcoală mai democratică pentru elevi nu înseamnă nici  anarhie si nici lipsa structurilor 

ierarhice, ci este o şcoală în care organismele şi structurile de putere sunt clar definite, dar în 

care relaţiile dintre diferiţii membri ai instituţiei se bazează mai puţin pe teama faţă de cei 

superiori pe scara ierarhică şi mai mult pe încredere si respect reciproc. Într-o asemenea şcoală, 

copiilor li se acordă posibilitea să-şi exprime temerile: ei primesc responsabilităţi în chestiuni 

ce vizează funcţionarea şcolii şi li se oferă condiţii de implicare activă şi creativă în probleme 

ce îi privesc direct.  

       Curriculum şcolii vizează formarea la elevi a capacităţilor, deprinderilor şi 

competenţelor pentru viaţă care să le permită să-şi găsească locul într-un sistem flexibil si 
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dinamic. O şcoală prietenoasă cu copiii este interesată nu numai de parcurgerea curriculumui, 

ci şi de dezvoltarea copiilor sub toate aspectele : sănătate fizică si mentală, relaţionare, 

comunicare.  

        Profesorii unei şcoli prietenoase consideră că inteligenţa ridicată este doar un ingredient 

in reţele succesului în viaţa elevilor. Activităţile de învăţare promovează învăţarea prin 

cooperare, creativitatea si exprimarea opiniilor; profesorii folosesc metode activ-participative 

pentru a da şansa să contribuie la activităţi. Deşi uneori este posibil să simtă că pierd din 

“puterea” pe care o au, o abordare interactivă a predării-învăţării va ajuta elevii să-şi 

îmbunătăţească performanţele.  

          Şcoala dezvoltă un curriculum la  decizia şcolii în conformitate cu nevoile şi interesele 

copiilor, necesar pentru dezvoltarea de bun locuitor al comunităţii şi adult într-o lume în 

schimbare. Programul activităţilor extraclasă este generos în tematici si activităţi ce au în 

vedere crearea de oportunităţi de petrecere a timpului liber, educaţia pentru valori, formarea de 

abilităţi specifice, valorizarea talentelor si preocupărilor copiilor. 

       Evaluarea copiilor se realizează într-o modalitate care să încurajeze dezvoltarea şi 

progresul, evaluarea fiind considerată o posibilitate de reflecţie asupra rezultatelor învaţării. Se 

folosesc metode altenative/complementare de evaluare - proiectul, potofoliul,  fişa de 

observaţie si se evaluează modul în care se lucrează în grupuri mici, precum si iniţiativa, 

creativitatea. 

      Profilul si caracteristicele unei şcoli sunt în cea mai mare masură rezultatul acţiunii 

profesorilor din şcoala respectivă. Experienţa lor de viaţă si profesională, convingerile si 

valorile care le promovează, normele culturale împărtaşite sunt definitorii pentru modul în care 

sunt educaţi copii unei şcoli. Tot ce se întâmplă înr-o şcoală, bine sau rău, depinde de ceea ce 

fac si  de cum gândesc profesorii.  

      Managementul activităţilor cu familiile elevilor are la bază împărtaşirea de către tot 

personalul şcolii a unei viziuni comune privind relaţia cu părinţii, al cărui cuvânt- cheie este 

parteneriatul. Delegarea responsabilităţilor si lucrul in echipă, comunicarea eficientă si 

împărtaşirea experienţelor de succes sunt modalităţi prin care, într-o şcoală, cadrele didactice 

reuşesc să devină prietene cu părinţii. 

  Şcoala prietenoasă nu constituie un tip particular de şcoală, ci o imagine la care ar trebui 

să aspire fiecare unitate de invăţământ şi care ar trebui  să reprezinte o normalitate a educaţiei 

şcolare. 

Bibliografie: 

Rădulescu, E.,Tîrca, A.,Şcoala prietenoasă,Experienţe de proiect - Bucureşti: Humanitas 

Educaţional, 2004 

Bunescu, V., Stanciu, Gh.,I., « Inovaţie in invătământ », Curs de pedagogie, Universitatea 

din Bucureşti, 1984 

Stanciu, M., Reforma conţinuturilor învătământului, Cadru metodologic, Polirom, 1999 

Popescu Neveanu, P.,Zlate, M., Creţu,T., Psihologie, E.D.P., Bucureşti, 1991 

Rădulescu, E., Tîrca, A., Şcoală si comunitate, Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2002 
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Gestionarea efectelor negative ale furiei 

Ducan Adriana- Mihaela 

Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae”, București 

 

„Singurul lucru care trebuie este că nimic nu trebuie cu necesitate.“                         

Decalogul iraţionalităţii (Daniel David) 

 

elul în care gândim asupra situaţiilor prin care trecem au ca şi consecinţă directă 

emoţiile. Modul în care gândim - adaptativ sau dezadaptativ -  poate fi identificat 

şi, odată identificate, gândurile dezadaptative pot fi schimbate, prin implicare şi 

efort voluntar, conducând la modificarea emoţiilor resimţite. 

Teoria raţional emotivă şi comportamentala (REBT), expresie a muncii şi operei lui 

Albert Ellis, se întemeiază pe premisa conform căreia problemele emoţionale şi 

comportamentale ale indivizilor rezultă dintr-o gândire şi înţelegere defectuoasă a 

evenimentelor, şi mai puţin din evenimentele în sine.  

Așa cum arată teoriile cognitiv-comportamentale, emoțiile și comportamentele umane 

dezadaptative sunt consecințele procesărilor cognitive eronate. Conform REBT procesările 

cognitive sunt cogniții evaluative iraționale și raționale care au rol cauzal în distresul emoțional, 

provocând emoții negative disfuncționale (anxietate, deprimare, furie, vinovăţie, ruşine, 

exaltare disfuncţională), respectiv funcționale (mulţumire, bucurie, satisfacţie, îngrijorare, 

tristeţe, nemulţumire, părere de rău, regret).  

Furia descrie reacţii emoţionale adecvate şi sănătoase precum iritarea, dezamăgirea, 

nemulţumirea, supărarea, manifestări care sunt moderate ca intensitate, conforme cu realitatea. 

La polul opus, se situează  reacţiile nesănătoase de furie – ură, amărăciune, sfidare, ostilitate – 

care se bazează pe cerinţe absolutiste, generează perturbări emoţionale, conducând la 

comportamente punitive negative. (Vernon, p. 130) 

În clasă efectele negative ale furiei se pot gestiona pornind de la recunoaşterea 

manifestărilor comportamentale ale acesteia, mişcările corpului şi expresiile emoţionale, şi 

aplicarea unor programe educative de autocontrol al emoţiilor şi comportament asertiv. 

  Alergarea cu intenţie de pedepsire, îmbrâncirea, lovirea cu pumni sau picioare, trasul 

de păr, gesturi (ameninţare cu pumnul stâns), mimica (ameninţătoare, expresia facială 

specifică), tonul vocii (ascuţit), intensitatea vocii (ridicată), coloritul epidermic (înroşire 

puternică sau paloare accentuată) sunt semne ale furiei care se poate transforma în acte de 

violenţă. 

Copiii nu reuşesc să vadă legătura dintre modul în care gândesc, simt şi acţionează. 

Tendinţa lor de a gândi de tipul hic et nunc îi determină să nu ia în calcul posibilele consecinţe 

negative ale comportamentului lor. 

P. este elev în clasa a III-a. La sfârşitul unei ore de matematică în care elevii au avut 

test, am observat cum elevul P. mi-a înmânat lucrarea şi a plecat în bancă bombănind. Când a 

ajuns la banca lui, a trântit penarul, iar lucrurile i s-au împrăştiat şi a împins scaunul astfel încât 
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acesta s-a răsturnat. Observând că îl priveam, şi-a strâns lucrurile, dar gesturile sale ulterioare 

(modul cum a băgat instrumentele în penar, aşezarea scaunului) şi privirea încruntată, pumnii 

strânşi mi-au sugerat că băiatul era extrem de tensionat. 

Elevii au ieşit în pauză dar, după câteva secunde, am auzit pe hol gălăgie foarte mare. 

L-am auzit pe elevul P. cum urla cât îl ţinea gura la colegii săi: „Sunteţi nişte tâmpiţi! Din 

cauza voastră nu am terminat testul!“. Am ieşit şi am văzut cum P. îi împingea brutal pe cei 

care stau în jurul lui, la ore, provocând o adevărată busculadă. L-am chemat în clasă pentru a 

explica ce s-a întâmplat. P. s-a înroşit l-a faţă şi a izbucnit dispreţuitor: „Sunt nişte cretini, s-

au foit toată ora şi nu m-am putut concentra. Le-am atras atenţia de câteva ori, dar nu m-au 

băgat în seamă. Nu am terminat testul. Sunt îngrozitori.“ (etichetare şi deformare selectivă în 

sensul învinovăţirii colegilor) „Eu nu am deranjat niciodată în timpul testelor!“ (personalizare 

pozitivă) „Nu suport ca ei să se comporte aşa! (intoleranţă la frustrare) „Trebuie să iau Foarte 

Bine, altfel mama mă omoară.“ (inferenţă prin ghicirea viitorului) „Din cauza lor nu o să iau 

decât Bine.“ Din vocea lui răzbătea îngrijorarea.   

Furia poate fi îndreptată spre lume, spre sine sau spre ceilalţi. P. era convins că ceilalţi 

colegi  l-au tratat într-o manieră groaznică, că doar ei sunt de vină pentru situaţia dată şi că nu 

au acţionat conform cu drepturile, regulile şi raţiunea lui. 

Când o preferinţă este exacerbată într-o pretenţie, persoana în cauză devine furioasă. 

De aceea am căutat să induc elevului schimbarea credinţelor în unele preferenţiale, astfel încât 

P. să fie nemulţumit şi nu furios. Am pus sub semnul întrebării logica primei credinţe: „Poţi tu 

să pretinzi colegilor să facă în fiecare moment ce îţi convine ţie?“ (pretenţia ca dorinţele 

noastre să se îndeplinească întotdeauna) şi „Confunzi comportamentul de moment al unui coleg 

cu faptul de a fi tâmpit sau cretin!“  (evaluare nuanţată a persoanei). 

Referitor la a doua credinţă am recurs la concordanţa cu realitatea: „Şi tu ai deranjat în 

timpul orei, atunci când îţi luai instrumentele necesare!“; „De regulă, elevii nu ar trebui să se 

foiască prea mult în timpul unui test, dar atunci când se întâmplă, noi îi rugăm discret să 

înceteze, iar în pauză le explicăm cum ne-au deranjat!“ (tolerarea situaţiei).  

În cazul celei de a treia credinţe, am urmărit transformarea preferenţială a acesteia 

apelând la lipsa de utilitate a ei: „Dacă tu te temi de pedeapsa părinţilor pentru orice calificativ 

slab, unde vei ajunge?“ (evaluare nuanţată a situaţiei); „Ar fi mai bine, dacă ai spune mamei 

că nu ai terminat testul, fiindcă ai întâmpinat dificultăţi în rezolvarea lui.“ (lărgirea 

perspectivei). 

Interpretările persoanei pot fi în concordanţă cu realitatea, sau dimpotrivă hazardate. 

Ele constituie un factor cauzal distal al emoţiilor. (Opre, p.36) Interpretând altfel evenimentul 

activator, P. ar fi putut percepe şi evalua situaţia în mod diferit, înlocuind gândurile iraţionale 

cu altele raţionale, după cum urmează: 

- „Mă deranjează că ei nu au fost mai liniştiţi pe parcursul orei, dar s-a întâmplat şi pot să 

accept.“ / „Mi-aş fi dorit ca toţi cei din jurul meu să fie mai liniştiţi, dar nu pot să le pretind 

să stea nemişcaţi fiindcă aşa vreau eu. “  

- „Mi-ar plăcea foarte mult să iau FB tot timpul, dar nu totdeauna se întâmplă aşa şi trebuie 

să lucrez mai mult pentru asta.“ / „Pot accepta că uneori voi lua alt calificativ şi nu pe cel pe 

care  mi-l doresc, chiar dacă nu îmi convine.“ 
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- „Nu-mi convine că mama mă va certa sau mă va pedepsi, deşi aş fi preferat ca situaţia să fie 

alta.“ / „E neplăcut că mama se va supăra, deşi nu îmi doresc şi nu îmi place.“  

Aceste gânduri raţionale, sănătoase l-ar fi determinat pe P. să nu fie furios, ci 

nemulţumit, dezamăgit iar comportamentul agresiv nu s-ar mai fi manifestat. Ar fi discutat cu 

colegii calm, astfel că relaţiile cu ei nu ar fi avut de suferit. 

Când permitem furiei să preia controlul, ne facem rău atât nouă, cât şi celor din jur. Este 

evident că furia cauzează multe probleme pentru sănătatea oamenilor şi a relaţiilor sociale. 

Înlocuirea credinţelor iraţionale cu cele raţionale conduce la un mod mai sănătos de 

a gândi, care la rândul său duce la emoţii mai moderate şi comportamente centrate spre 

dezvoltarea sinelui. 

Bibliografie: 

1. David, D. (2006), Tratat de Psihoterapii cognitive şi comportamentale. Iaşi: Editura 

Polirom. 

2. Opre, A., Intervenţii cognitiv comportamentale în şcoală –suport de curs 
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Cooperarea - de la vorbe la fapte 

prof. înv. primar Osvald Gabriela Claudia 

Şcoala Gimnazială Nr. 11, Oradea, jud. Bihor 

 

n lucru bine făcut este rezultatul unui proiect bine gândit”, iată cuvintele 

care mi-au îndrumat paşii atunci când mi s-a oferit şansa de a prelua o 

clasă în alternativa educaţională Freinet. Totul era nou pentru mine, dar 

am ştiut că voi realiza lucruri măreţe. Primul lucru pe care l-am aflat despre această alternativă 

a fost faptul că elevii lucrează în grupuri, ceea ce îi face pe copii să se comporte diferit faţă de 

ceilalţi, viaţa cooperativă având un impact puternic asupra personalităţii fiecăruia.Copiii sunt 

mult mai apropiaţi, dar şi mai comunicativi şi încearcă să ia deciziile corecte în orice situaţie 

apărută în viaţa clasei. 

           Elevul  nu este o fiinţă izolată, el face parte din clasa şcolară, iar însuşirea de cunoştinţe, 

priceperi şi deprinderi, formarea de capacităţi are loc în condiţiile existenţei permanente a 

elevului în cadrul grupului social, care poate să favorizeze, dar şi să defavorizeze atât procesul 

de informare cât şi cel de formare a lui. Am putut observa că elevii mei se influenţează reciproc, 

iar această influenţă se resimte în cantitatea şi calitatea învăţării. Acţiunea colectivă a grupului 

dă rezultate superioare activităţilor individuale, de aceea mă folosesc de grup pentru a influenţa 

şi schimba atitudinea, comportamentul unor elevi în sensul dorit. În cadrul grupului se dezvoltă 

sentimentul de aparteneţă, atât de necesar echilibrului şi sănătăţii psihice a copilului şi tot în 

cadrul grupului său găseşte şi recunoaşte capacităţile sale, are primele succese. Chiar şi în 
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timpul pauzelor copiii formează mici grupuleţe şi îşi petrec vremea mai mult împreună, 

jucându-se. 

 În cadrul grupului apar liderii, care exercită aceeaşi funcţie şi în îndeplinirea sarcinilor 

şi menţinerea coeziunii grupului. Ca profesor, nu mai sunt persoana care propune conţinuturi, 

dau lecţii, formulez sarcini, ci stimulez şi întreţin activismul investigator al elevului, creez 

condiţiile necesare ca el să se comporte într-un anume fel, să descopere şi să-şi pună probleme. 

Mă orientez către specificul intereselor şi capacităţilor elevului, sunt atentă la realizările şi 

creaţiile acestuia. 

 Relaţiile de comunicare în cadrul grupului au ca obiect diferite situaţii şi aspecte ale 

vieţii şi afectivităţii fiecăruia. Se transmit informaţii, solicitări, corectări, aprecieri, încurajări 

sau dimpotrivă nemulţumiri sau dezamăgiri. Stările afective pozitive generează motive sau 

constelaţii de motive, interese pentru diferite obiecte de învăţământ,  formarea convingerilor şi 

chiar a concepţiei despre lume şi viaţă. 

 Pe lângă aspectele emoţional-afective care apar în cadrul grupului, există şi momente 

de tensiune şi conflict, deoarece viaţa în grup dezvoltă norme, valori, convingeri care exercită 

atât influenţe cât şi convingeri asupra elevilor. În consecinţă personalitatea elevului se 

manifestă în interdependenţă cu viaţa grupului din care face parte, cu normele şi valorile pe 

care acestea le dezvoltă. 

 Grupul influenţează fiecare persoană din cadrul lui, schimbându-i imaginea despre sine, 

reacţiile, comportamentele, atitudinile şi performanţele, dar, totodată fiecare elev, la rândul lui, 

va influenţa grupul, subliniindu-i structura şi funcţionalitatea. Clasa mea de elevi cooperanţi se 

comportă într-o măsură care denotă coeziune, coordonarea eforturilor, valorizarea fiecărui 

membru în parte, atenţie acordată tuturor, o bună comunicare între toţi elevii, stabilirea unor 

relaţii amicale între colegi, deci ARMONIE. Cunoscând puterea de influenţare a fenomenelor 

psihosociale ce apar în cadrul clasei, încerc să exploatez la maximum influenţa lor pozitivă, 

formativă, contribuind în felul acesta la transformarea lor în adevărate forţe dinamizatoare ale 

procesului educaţional. 

 Pentru încurajarea exprimării şi a comunicării în şi în afara clasei, folosim tehnici 

variate cum sunt convorbirea, textul liber şi mai ales perfecţionarea acestui text prin contribuţie 

colectivă, ca şi corespondenţa şcolară, lecţii-anchetă, prin care elevii caută informaţia în mediul 

exterior, reţeaua de întrajutorare şi altele. Dacă vorbim de corespondenţă şcolară, clasa a 

demarat anul trecut şcolar o astfel de corespondenţă cu o clasă din Timişoara, corespondenţă 

care le permite micilor elevi o deschidere spre socializare, şi-au făcut prieteni noi de la care 

află multe lucruri interesante şi inedite. A permis crearea unei legături cu altă clasă din alt 

mediu geografic, lărgeşte câmpul de relaţii afective care intră astfel în câmpul vieţii şcolare. 

Elevii devin critici asupra producţiilor corespondenţilor ceea ce atrage implicit exigenţa în 

realizarea corespondenţei. Ultima scrisoare primită a fost o adevărată monografie a oraşului 

Timişoara realizată într-o manieră inedită, ceea ce a atras interesul copiilor, dar şi dorinţa de a-

şi perfecţiona realizarea produselor proprii. Consider că activităţile generate de această 

corespondenţă sunt funcţionale, generează învăţarea şi favorizează punerea în practică a 

numeroase tehnici: ancheta, cercetări, jurnalul şcolar. Una dintre anchetele documentare 

realizate de elevi a fost necesară tocmai pentru a putea răspunde provocării corespondenţilor 

de a le prezenta oraşul nostru. Pentru asta am stabilit împreună sursele de obţinere a 

informaţiilor şi modul lor de abordare, partea de cercetare şi experimentare propriu-zisă, 



 

60 

 

Nr. 4 decembrie 2015 

prelucrarea informaţiei, bilanţul fiecărei etape parcurse, bilanţul final şi realizarea formei 

finale. Fiecare şi-a asumat o responsabilitate. Ancheta documentară este o tehnică de bază în 

pedagogia Freinet şi înglobează o serie de valenţe: urmează demersul activităţii de cercetare, 

încurajează activitatea de cercetare a copiilor, stimulează dorinţa de cunoaştere, favorizează 

munca în echipă, instrumente de lucru cu largi valenţe în cadrul muncii educative, instrument 

principal în cadrul unui învăţământ activ, stimulează comunicarea atât în relaţia copil-copil cât 

şi în relaţia copil-dascăl sau copil-adult. Consider că, organizând astfel demersul activităţii de 

cercetare, i-am încurajat şi i-am stimulat pe elevi să-şi cunoască mai bine localitatea, am 

favorizat munca în echipă într-un climat cooperativ, dar şi competitiv. Prin distribuirea 

sarcinilor de cercetare după posibilităţile lor de implicare, elevii au reuşit să cuprindă un volum 

informaţional bogat şi să comunice eficient pentru obţinerea sau prezentarea informaţiilor. 

Copiii au lucrat cu multă plăcere deoarece au fost motivaţi, iar faptul că produsele muncii lor 

vor fi privite şi apreciate de colegi din altă localitate îi motivează suficient, chiar dacă nu-i 

cunosc pe aceştia în mod direct. Munca elevilor a fost apreciată de către cei din Timişoara.  

 Această tehnică nu este o activitate care o facem în plus, este motorul vieţii clasei şi 

implică un alt mod de viaţă: trebuie emise noi idei, confruntate puncte de vedere, luate decizii, 

împărţite sarcini. Activităţile determină astfel noi structuri. Rolul nostru, al cadrului didactic 

este foarte important. Trebuie să manifestăm exigenţă în ceea ce priveşte prezentarea prin 

neacceptarea a ceea ce nu este bine scris sau neterminat. Copilul trebuie să înveţe să fie critic 

cu el însuşi şi să înveţe să-l respecte pe celălalt. De asemenea, trebuie să manifestăm exigenţă 

privind ritmul schimburilor pentru reciprocitate, şi evitarea decalajelor. Nicio scrisoare nu 

rămâne fără răspuns. La primirea scrisorii, afişez scrisoarea, apoi o citesc cu voce tare şi imediat 

apar întrebările. De aici rezultă pistele de lucru, proiectele de cercetare sau anchetele. 

Corespondenţa şcolară este un mijloc de a induce comportamente pozitive: rigoare, atenţie, 

socializare, autonomie, responsabilizare, perseverenţă datorită activităţilor puternic motivate 

desfăşurate de elev. Prin corespondenţă deschidem ferestrele clasei, lăsând să pătrundă aici 

plăcerea de a citi, a scrie, de a-l descoperi pe partenerul de aproape sau de departe. „Înainte de 

toate cultivăm dorinţa internă de a comunica cu alte persoane, cu alţi copii, mai ales dorinţa de 

a-şi face cunoscute gândurile, sentimentele, visurile, speranţele. Prin urmare va fi pentru copil 

o modalitate naturală de a învăţa, la fel cum se învaţă mersul.”, spunea Freinet. 

 Un învăţământ în care se pune accent pe rezultatele achiziţiei şi pe reproducere a unor 

abilităţi dinainte cunoscute, prin metode dinainte stabilite, care creează ierarhii, va  trebui să 

fie modificat înspre unul care să dezvolte oameni care vor putea să înveţe toată viaţa, să poată 

inventa şi colabora pentru a se realiza în aceste profesii viitoare. 

A preda în alternativa Freinet este o sarcină complexă şi nobilă, dificilă, dar şi plăcută, flexibilă 

şi mândră, exigentă şi liberă, un mediu în care a şti nu înseamnă nimic fără emoţie şi forţă 

spirituală. Cea mai profundă lecţie pe care ne-a lăsat-o Freinet a fost, în definitiv, o lecţie de 

viaţă: unirea eforturilor, colaborarea, apropierea oamenilor printr-o muncă comună efectuată 

în vederea unei progresive eliberări pentru pace şi pentru progres a umanităţii. În această mare 

operă a păcii şi progresului, aşa cum repetă constant Freinet, este loc pentru toţi oamenii de 

bună credinţă, oricare ar fi ideile la care aderă fiecare. 
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Miniprogramă opţional - Teatru de păpuși 

 

Prof. înv. preșcolar Cozan Alina- Ramona  

Grădinița cu Program Prelungit ,,1-2-3”, Suceava 

NIVEL: I (3-5 ani) 

DURATA: 1 an 

TIPUL DE OPŢIONAL: la nivelul mai multor domenii experiențiale (DLC; DEC; DOS; 

DPM) 

MOTTO: ,,Spune-mi şi voi uita,arată-mi şi îmi voi aminti, implică-mă şi voi înţelege” proverb 

chinezesc 

ARGUMENT: 

ăpușile sunt instrumente educative distractive, dar şi o modalitate foarte bună 

pentru copii de a explora diferite emoţii şi sentimente noi. Păpușile sunt buni 

educatori pentru subiecte dificile ca: securitate, conflicte, etc. Copii de toate 

vârstele se pot juca cu păpușile dar ele sunt eficiente în special pentru şcolarii mici şi preşcolari. 

Păpușile sunt distractive atât pentru copii cât şi pentru părinţi. Cu o păpușă, putem ajuta un 

copil să-și alunge teama de: a merge la medic, a face baie, a merge la culcare, a mânca legume, 

etc. Păpușile pot avea tot felul de sarcini distractive pentru copii inclusiv în formarea unor 

deprinderi şi abilităţi, în învăţarea literelor, a cifrelor,etc. Copiii care se joacă cu păpușile își 

dezvoltă deprinderi de limbaj, aptitudini sociale, li se sporește creativitate, își alungă emoțiile, 

furiile, tristețea, singurătatea.  

Păpuşile, sunt un mare ajutor în predare şi pot fi utilizate pentru copii de toate vârstele 

şi nevoile educaționale. Păpuşile reprezintă mijoace excelente de învăţare şi comunicare cu 

copiii. Ele sunt de mare ajutor pentru copiii care au probleme de vorbire. Asemenea copii pot 

conversa cu păpușile diminuând presiunea din comunicare. Conversaţia și jocul, vor ajuta 

copilul să devina mai vorbăreț , ori de câte ori păpușile vor fi introduse. Păpușile sunt jucării 

excelente pentru creşterea competentelor de lectură şi de înțelegere a fiecărei povești.  

Vreau să le ofer copiilor diferite păpuși de mâini, să se joace liber şi de asemenea să-i 

încurajez să creeze şi să creadă în poveştile cu jucării. Mă voi juca împreună cu ei și vom învăța 

să acționăm în situații reale pe care ei nu le-ar înțelege sau pentru care ar avea teamă. 

P 
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Activitatea opţională „TEATRU DE PAPUŞI” o vom desfăşura pe parcursul unui an şcolar. 

Vom exersa jocuri şi poveşti pe care le vom prezenta apoi părinților și prietenilor. Voi angaja 

copiii şi ii voi încuraja în conversaţii şi astfel voi aplica un număr de obiective de învățare 

evidențiate în Curriculum preșcolar.  

Obiective cadru :  

derii de a urmări cu atenție o povestire accesibila în vederea înțelegerii 

și reproducerii ei  

capacității de receptare a mesajului oral  

, expresive și îmbogățirea vocabularului  

ectacol de teatru  

 

rii de muncă în colectiv, în echipă  

n atingerea scopului propus.  

ice, a înclinațiilor artistice  

i dezvoltarea capacității de a reproduce prin dramatizare conținuturile unor 

povești , povestiri, basme, snoave, fabule, poezii  

Obiective de referință:  

 audieze cu atenție textul unei povestiri  

 manifeste interes pentru mesajul ascultat  

i numărul personajelor  

 redea conținutul în ordine cronologică  

-și adapteze vorbirea la diferite situații de comunicare dialogată  

 exprime trăirile personajelor prin : dialog, mișcare scenică , mânuirea păpușilor  

 învețe să aștepte momentul în care trebuie să intervină.  

-și formeze abilitatea de a exprima prin cuvinte proprii concluziile desprinse dintr-o 

povestire  

-și formeze o exprimare corectă, logică, fluentă și expresivă  

-și exerseze vorbirea sub aspect fonetic, lexical și gramatical  

-și formeze capacitatea de a compune povești  

i cu ușurința impresii despre poveștile audiate  

 folosească vorbirea dialogată și monologată  

 redea stările sufletești ale personajelor  
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Precizări tehnico – metodice: 

– 15 copii  

Activitatea se va desfășoară în sala de grupă  

 

 de degete, din pluș sau carton (confecționate de 

educatoare)  

spectacol, spectatori, etc.  

r vor permite 

valorificarea acestora sub aspect moral, estetic si afectiv  

 destinsă , plăcută, stimulându-se spiritul de echipă și colaborarea  

 vor stabili reguli de lucru ( în timpul repetițiilor )  

Conținuturile învățării:  

I. Respiraţia şi vorbirea  

-Exerciții de respirație  

-Exerciții de dicție, de interpretare muzicală;  

II. Termeni specifici teatrului  

-scenă , decor, cortină, culise, program , invitaţie;  

-actor, regizor, sufleor , spectator;  

III. Elemente de cultură teatrală  

-poezii, povestiri , povești ;  

-piese de teatru; 

-audiții;  

-jocuri de rol, mimă, pantomimă;  

; 

 

 scenică; 

 -serbări tematice;  

-vizionări de spectacole;  

-povestiri create de copii;  

-creații proprii;  
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Contribuția teatrului de păpuși în actul educațional:  

 : lumea poveștilor, a cântecului, a poeziei; 

ea copiilor din punct de vedere intelectual; 

 , independența; 

 și a înclinațiilor artistice; 

, de bună dispoziție, de emoție în rândul 

copiilor; 

; 

Metode / Mijloace de învățământ:  

; 

 de degete; 

 

; 

cesorii pentru diferite scenete; 

ecitări , interpretări );  

 

 

 

 

 

Modalități de evaluare: 

interpretări );  

 

 

rea reciprocă;  

serbări tematice.  

Bibliografie:  

o Curriculum pentru învățământul preșcolar  

o Materiale didactice referitoare la TEATRU DE PAPUSI culese de pe internet, de pe site-uri 

din învățământul preșcolar din USA, de-a lungul mai multor ani 

o Revista învățământului preșcolar , Nr 1 – 2 / 2006  
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Un învăţământ modern, bazat pe creativitate 

                                                                Prof. Mihaela Feiffer și prof. Cristiana Silvăşanu 

Şcoala Gimnazială Nr. 280, Bucureşti 

 

n învăţământ modern schimbă atitudinea învăţătorilor, a elevilor privind rolul 

lor în procesul învăţării, metodele active pot transforma elevul din simplu 

spectator în clasă – gata să recepteze pasiv ceea ce i se transmite sau se 

demonstrează – în actor, un participant activ pregătit sa-şi însuşească cunoştinţele pe calea 

activităţii proprii, a unei angajări optime a gândirii, a mobilizării tuturor funcţiilor intelectuale. 

Esenţialul în pregătirea învăţătorului pentru lecţie este de a pune în joc toate 

cunoştinţele sale, întreaga sa pricepere, nu pentru a transmite pur şi simplu nişte cunoştinţe de-

a gata, ci de a insufla elevilor săi dorinţa şi posibilitatea de a le dobândi, pe cât este cu putinţă 

prin ei înşişi, printr-un studiu cât mai activ, mai intens. 

Fiecare învăţător trebuie să transforme clasa în laborator de încercare şi descoperire a 

eficienţei diferitelor metode, să contribuie personal la îmbunătăţirea lor. 

Metodele nu se utilizează separat, ci ca un sistem de procedee, acţiuni şi operaţii. 

Acum metodele sunt centrate pe elev, cel care participă activ la dobândirea 

cunoştinţelor, îşi exersează capacitatea gândirii, evită formalismul, pasivitatea, plictiseala, 

oboseala, neatenţia şi memorarea mecanică. 

Un învăţător talentat transferă rolul activ de la profesor la elev, îl ajută să depăşească 

tendinţa de superficialitate, de formalism în învăţare, de învăţare mecanică, făcându-l un 

partener activ în procesul de instruire. 

Învăţarea activă are la bază implicarea copilului în procesul de învăţământ 

transformându-l într-un coparticipant la propria instruire şi educare. Prin accentuarea 

caracterului formativ educativ a tuturor strategiilor se contribuie la dezvoltarea potenţialului 

individual, a capacităţii de a opera cu informaţii asimilate, de a le aplica în practică, la 

dezvoltarea capacităţii de a investiga, de a căuta soluţii situaţiilor problemă. Metodele noi 

interactive se bazează pe cooperarea dintre copii în timpul unei activităţi. Ei trebuie să 

relaţioneze unii cu alţii astfel încât responsabilitatea individuală să devină presupoziţia majoră 

a succesului. 

În continuare vom prezenta câteva metode interactive pe care le-am utilizat în viziunea 

unui învăţământ modern: 

Metoda piramidei sau metoda bulgărelui de zăpadă are la bază împletirea activităţii 

individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor. Ea constă în 

încorporarea activităţii fiecărui membru al colectivului într-un demers colectiv mai amplu, 

menit să aducă la soluţionarea unei sarcini sau a unei probleme date. Această metodă are mai 

multe faze: faza introductivă – învăţătorul enunţă problema, faza lucrului individual – fiecare 

elev lucrează individual timp de 5 minute la soluţionarea problemei, faza lucrului în perechi – 

elevii se consultă cu colegul de bancă, sunt notate toate soluţiile apărute, faza reuniunii în 

grupuri mai mari – elevii se consultă asupra soluţiilor în grupuri alcătuite dintr-un număr egal 

de perechi, faza raportării soluţiilor în colectiv şi faza decizională. Ca şi celelalte metode care 

U 
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se bazează pe lucrul în perechi şi în colectiv, metoda piramidei are avantajele simulării învăţării 

prin cooperare, al sporiri încrederii în forţele proprii prin testarea ideilor emise individual, mai 

întâi în grupuri mici şi apoi în colectiv. Dezavantajele sunt de ordin evaluativ, deoarece se 

poate stabili mai greu care şi cât de însemnată a fost contribuţia fiecărui participant. 

Acestea sunt numai câteva dintre metodele interactive de lucru în echipă. Fiecare dintre 

ele înregistrează avantaje şi dezavantaje, important fiind însă momentul ales pentru 

desfăşurarea lor. Pedagogul este acela care are puterea decizională şi capacitatea de a alege 

ceea ce ştie că se poate desfăşura în propriul colectiv de elevi. Important este însă ca dascălul 

să fie acela care mereu va căuta soluţii la problemele instructiv-educative ce apar. 

În teoria şi practica didactică contemporană, problematica instruirii interactive cunoaşte 

abordări ştiinţifice noi, complexe, interdisciplinare, susţinute de argumente ce susţin 

participarea activă şi reflexivă a elevilor în procesele învăţării şi evaluării. 

Jocul oraşelor 

Învăţătorul şi elevii stabilesc regula jocului:reşedinţa de judeţ. 

Membrii primei echipe spun pe rând numele judeţelor, iar membrii celeilalte echipe 

trebuie să le denumească reşedinţele de judeţ. 

Se poate porni şi invers: se spune reşedinţa de judeţ, iar copiii de la echipa adversă 

trebuie să denumească judeţele. Câştigă  echipa  care  a  acumulat  mai  multe  puncte  (1 punct 

= răspuns corect, -1 punct = răspuns greşit). 

Jocul de roluri  

În etapa pregătirii lecţiei, învăţătorul precizează oiectivele operaţionale care trebuiesc 

atinse prin utilizarea acestei metode, identifică situaţia ce va fi simulată, stabileşte statutul şi 

rolul fiecăruia. Trebuie să ţină cnt de aspiraţiile, aptitudinile, preferinţele fiecărui participant. 

Fiecare trebui să cunoască atât conduita proprie, cât şi pe cea pe care o aşteaptă de la ceilalţi. 

Toate acestea sunt lămurite pe o fişă pe care sunt indicaţii asupra statutului său, sarcinile 

de lucru. 

Învăţătorul trebuie să evite confliclele, blocajele cognitive şi emoţionale, să asigure un 

climat plăcut de lucru. 

Analiza jocului de roluri se face prin intervievarea actorilor, dar şi a spectatorilor, prin 

analiza conţinutului şi analiza comportamentului de rol. 

Ziua într-o grădină 

Personajele sunt: un grup de pomi, un grup de flori, un grup de animale domestice, un 

grup de animale sălbatice, un grup de legume, un grup de buruieni. 

Elevii anunţă din care grupă doresc să facă parte şi numele plantei sau animalului pe 

care doresc să-l interpreteze. 

După ce au primit fişele cu lămuriri în privinţa rolului, sarcinilor de lucru, după un timp 

de interiorizare, de concepere a modului de interpretare, elevii încep să comunice, să dea viaţă 

rolului. 
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Drumul picăturii de apă 

Personajele sunt: picătura de ploaie – rolul principal, norul, vântul, râul, barajul, 

hidrocentrala, podul, un deal cu alunecări de teren, albinele, lanul de grâu. 
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Proiectarea didactică europeană în spațiul românesc 

Prof: Miricioiu Carmen Alexandra, Duțu-Runceanu Cristina Angelica, Radu Florentina 

Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino”, Târgovişte, jud. Dâmboviţa 

 

„Înţelepciunea e a ta numai când o dai altora.” (Nicolae Iorga) 

entrarea pe cel care învaţă, pe nevoile, pe interesele şi aspiraţiile sale, pe 

subiectivitatea sa, impune o reconsiderare a competenţelor necesare pentru 

exercitarea profesiei didactice, respectiv a standardelor specifice acesteia.  

Valorizând elevii, aplicând principiile pedagogiei diferenţierii şi ale constructivismului 

pedagogic, educatorul trebuie să îşi proiecteze strategia didactică astfel încât de intervenţia sa 

formativă să beneficieze fiecare elev, iar învăţarea să devină un proces constructiv. În 

organizarea şi implementarea demersului lui strategic, cadrul didactic trebuie să pornească de 

la următoarele idei cu valoare de principii aplicative:  

 deplasarea accentului dinspre activitatea de predare spre cea de învăţare, centrată pe 

elev;  

 reconsiderarea rolului profesorului ca organizator şi facilitator al procesului de 

învăţare în care sunt implicaţi elevii săi;  

 conştientizarea elevilor cu privire la necesitatea implicării lor în procesul propriei 

formări;  

 încurajarea şi stimularea participării active a elevilor în planificarea şi gestionarea 

propriului parcurs şcolar;  

 diferenţierea demersurilor didactice în raport cu diferitele stiluri de a învăţa  practicate 

de către elevi.  

C 
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În ultimii ani, din ce în ce mai mulți elevi au deprinderi deficitare de citire și înțelegere 

a unui text. Cauzele sunt multiple: demersul didactic, lipsa unei biblioteci familiale și a 

practicării actului de lectură în familie, concurența digitală.  

În următoarele rânduri propunem  metode, tehnici, tipuri de activități care să ajute la 

formarea și dezvoltarea abilităților de lectură ale elevilor, la îmbunătăţirea tehnicilor prin 

utilizarea instrumentelor şi suporturilor moderne, prin aplicarea unor metode şi tehnici care   

să-i atragă pe copii, să le stimuleze intresul pentru citirea conștientă. 

Cadrul E – R – R 

EVOCAREA este etapa în care se creează eşafodul pentru semnificaţiile care vor fi 

desluşite. Aici au loc reactualizarea cunoştinţelor, valorificarea experienţelor personale și 

orientarea minţii înspre conţinutul ce va fi introdus.    

REALIZAREA SENSULUI  este etapa care se suprapune peste ceea ce desemnează 

secvenţa de învăţare: o anumită sarcină de învăţare este parcursă, de la formularea acesteia, 

până la atingerea unui rezultat. Subiectul abordat este analizat din perspective diverse, se 

realizează permanent conexiuni între ceea ce se ştia deja şi ceea ce tocmai se însuşeşte, se 

implică un amestec complex de operaţii ale gândirii. 

REFLECŢIA este etapa care depăşeşte clasica fixare a cunoştinţelor prin crearea unui 

moment în care se analizează critic ceea ce tocmai s-a învăţat. Reflecţia stimulează formularea 

de întrebări şi opinii personale argumentate, integrarea cunoştinţelor noi în sistemul propriu 

existent şi autoreflexia asupra modului în care s-a lucrat. Prin acest ultim aspect, etapa reflecţiei 

stimulează dezvoltarea strategiilor metacognitive. 

Metode şi tehnici pentru formarea și dezvoltarea abilităților de lectură 

1. A trăi cărţile prin toate simţurile (Germania) 

Coordonatorul alege o carte şi pregăteşte o ladă cu obiecte adecvate conţinutului cărţii. 

Copiii sunt legaţi la ochi şi sunt invitaţi să pipăie, pe rând, obiectele din ladă. În grup, se poartă 

discuţii despre ce au simţit când au atins obiectele, se încearcă recunoaşterea acestora şi intuirea 

conţinutului cărţii ce urmează a fi citite. Elevii citesc textul. La finalul lecturii, învăţătorul 

prezintă elevilor obiectele din ladă. Obiectele sunt date din mână în mână pentru a fi observate 

de elevi.  

Sugestii pentru folosirea metodei: Limba şi literatura română – ora de lectură (cls. a III-

a) - Textul narativ (text suport: „Domnişoara Poimâine şi joaca de-a Timpul”, de A.Rosetti)/ 

Geografie - Forme majore de relief (captare a atenţiei) etc. 

2. Cartea din vitrină (Germania) 

Se așază o carte într-o vitrină. În fiecare zi se întoarce câte o pagină, în așa fel încât 

elevii să poată citi de fiecare dată numai câte două pagini ale cărții. Astfel li se stârnește zilnic 

curiozitatea pentru continuarea poveștii. În funcție de clasă, respectiv grupa de vârstă, se pot 

alege cărți ilustrate interesante, romane grafice, cărți de benzi desenate, romane pentru copii și 

tineri. Întoarcerea zilnică a paginii poate fi preluată chiar de elevi sau de către alte persoane. 

Dacă spațiul din vitrină o permite, textul poate fi ilus  

3. Olimpiada lecturii (Marea Britanie) 
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        Se prezintă elevilor o hartă cu şase obstacole (fiecare obstacol reprezintă o nouă carte 

de citit, fiind liberi să o citească pe oricare). Se parcurge traseul impus de hartă. După 

parcurgerea fiecărui obstacol, trebuie să poarte o discuţie cu bibliotecarul şcolii/ învăţătorul 

clasei şi să prezinte pe scurt conţinutul cărţii.  La finalul traseului elevii sunt răsplătiţi cu mici 

cadouri (creioane, brelocuri, ecusoane, diplome). Pogramul trebuie parcurs în maxim 6 

săptămâni. 

       Sugestii pentru folosirea metodei:  Proiectul de lectură „Îmi place să citesc”, ca 

activitate semestrială  

4. S.R.S.R. (România) 

        Elevii sunt împărţiti pe grupe. Se pun la dispoziţia acestora mai multe imagini. Se 

propune copiilor să aleagă câte una (STOP!). Se reflectează asupra mesajului transmis de 

imaginea aleasă, din punctul de vedere al mesajului pe care-l transmite textul suport folosit/ 

conţinutul ales (REFLECTEAZĂ!). Se notează pe postituri cel puţin două idei din partea 

fiecărui copil (SCRIE!). Se prezintă individual ideile, în cadrul fiecărui grup 

(RAPORTEAZĂ!). Se îmbină într-o frază toate ideile emise în cadrul unui grup – mesajul 

textului şi se prezintă  într-un mod cât mai original, atractiv (ex.: afiş, bandă desenată, cântec 

etc.). 

        Sugestii pentru folosirea metodei: Limba şi literatura română/ Educaţie civică/ Istorie 

        5. Degete dibace! (Germania) 

        Se printează, laminează şi decupează sub forma pieselor de puzzle coperţi de cărţi ce 

urmează a fi prezentate şi propuse pentru lecturare. Se împarte colectivul clasei în grupuri de 

4-5 elevi. Se compun puzzle-urile şi se obţin coperţi de carte. Învăţătorul prezintă cărţile 

elevilor şi propune citirea uneia dintre acestea (la alegere). 

        Sugestii pentru folosirea metodei: Proiectului de lectură „Îmi place să citesc”, ca 

activitate lunară/ Limba şi literatura română  - Părţi de vorbire/ Părţi de propoziţie (adaptată)/ 

Istorie - Dacii şi romanii (adaptată) etc. 

     6. Pergamentul lecturii (Germania) 

      Pergamentul lecturii presupune prezentarea unei cărți (literatură de specialitate sau 

beletristică) alese de elevi și consemnarea impresiilor culese în urma lecturii. Ruloul este 

decorat cu motive inspirate din carte și conține un sul cu înscrisuri executat individual, compus 

din mici obiecte și diferite pasaje decupate și lipite. Pasajele pot conține de exemplu rezultatele 

unei cercetări privind biografia autorului, scrisori către acesta sau unul dintre personaje, o hartă 

cu diferitele locuri în care se petrece acțiunea, o continuare a poveștii, un final rescris al 

romanului, un mic scenariu bazat pe carte, care poate fi pus în scenă și înregistrat ș.a.m.d. 

Tipuri de activități 

 Lectura de dimineață 

 Recondiționare de carte 

 Picnicul de lectură 

 Reciclare 
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 Citim oriunde 

 Cartea lunii 

 Târg de carte 

 Ziua de lectură 

 Copiii și părinții citesc împreună 
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,,Să nu laşi să treacă o zi fără să auzi,  să vezi sau să citeşti ceva frumos!” (Goethe) 

 

Educarea psihomotricităţii prin activitățile de abilităţi practice la vârsta 

preșcolară 

Prof. Ghircău Adriana 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Rază de soare”, Tg. Mureș 

 

ducarea psihomotricităţii condiţionează întregul proces de învăţare la vârstă 

mică. Este cunoscut faptul că până la vârsta de cinci ani în comportamentul 

copilului prevalează elementele motorii faţă de elementele perceptive şi 

cognitive. 

Exerciţiile pe care copiii le desfăşoară, construind şi confecţionând, stimulează 

activitatea analitico-sintetică a scoarţei cerebrale, mărind funcţiunea ei de reglare a centrilor 

subcorticali în zona motorie (regiunea motorie). 

Datorită acestui fapt, copilul ajunge să  facă  o  mare  diferenţiere  a  mişcărilor,  să  

elimine  mişcările  involuntare  şi  inutile.  El  ajunge  în  stadiul  precizării  şi coordonării  

mişcărilor, acestea devenind mai corecte, mai sigure, mai fine. Perfecţionarea mişcărilor şi 

E 

http://www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/lef/lre/roindex.htm
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supleţea lor sunt condiţionate de dezvoltarea muşchilor mici ai mâinii. Mâna, care constituie 

un important analizator tactilo-motric, are o deosebită importanţă pentru întreaga dezvoltare 

a copilului, dat fiind faptul că dintre toţi analizatorii mâna are cea mai întinsă arie corticală 

de proiecţie. 

Îndemânarea este o calitate motrică deosebit de complexă având un conținut extrem de 

bogat de componente care îndeplinește un rol esențial în dezvoltarea armonioasă 

Cum dobândim îndemânare și dezvoltăm mușchii mici ai mâinii la preșcolari? În cadrul 

activităților de abilități practice, disciplină care urmărește ”dezvoltarea progresivă a 

competențelor specific prin valorificarea experiențelor de învățare ale elevilor și prin 

accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale și acționale ale formării personalității acestora”. 

Pentru aceasta am desfășurat o mică cercetare în cadrul căreia am presupus că 

dezoltarea psihomotricităţii – a îndemânării în cadrul procesului educativ în cursul 

preşcolarităţii este importantă şi posibilă prin elaborarea unui program de dezvoltare care 

să contribuie la corectarea deficienţelor motrice. 

Scopurile educative urmărite în cadrul cercetării au fost: educarea şi dezvoltarea 

motricitãtii fine; educarea grafomotricităţii; dezvoltarea structurii perceptiv-motrice spaţiale; 

dezvoltarea structurii perceptiv-motrice de formă; dezvoltarea structurii perceptiv-motrice de 

culoare. 

Pe toată durata experimentului am realizat cu preșcolarii diferite lucrări practice din 

hârtie pentru formarea și dezvoltarea psihomotricității și a îndemânării.  

Am proiectat, organizat şi desfăşurat zece ore de abilităţi practice în vederea cercetării 

deficienţelor motorii şi a dezvoltării psihomotricităţii.  

Aceste activități au fost: 

       „Piticii"                    „Mere"         ”Ploaia" – felicitare        „Înger"         „Căluțul năzdrăvan" 

     

  „Bucătarul"            „Liliac"          „Găinușa cea moțată"       „Fluturași"        „Florile fericite" 
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Mica mea cercetare am organizat-o astfel: 

 

În vederea interpretării rezultatelor obținute am folosit metoda care are la bază diferența 

dintre indicii obținuți la testările inițiale și cele finale la toate probele de control la ambele 

grupe: martor și experimentală. Compararea rezultatelor în urma aplicării testului inițial și final 

la experimentală:  

 
  

 

 

 

Etapele cercetării Rezultate 

Etapa I  Preexperimentală - 

aplicarea testului inițial  

Constatarea nivelului vizual-perceptiv prin testul 

BENDER-SANTUCCI. 

Elaborarea metodelor care vor fi utilizate în funcţie 

de rezultatele elevilor.  

Etapa a II a  Aplicarea 

experimentului 

Am proiectat, organizat şi desfăşurat zece ore de 

abilităţi practice în vederea cercetării deficienţelor 

motorii şi a dezvoltării psihomotricităţii. Grupa 

martor şi-a desfăşurat activitatea instructiv- 

educativă fără să fie influenţată de metodele 

introduse lotului experimental.  

Etapa a IIIa   Testarea finală        Determinarea Formării şi dezvoltării 

psihomotricităţii prin orele de abilităţi practice în 

ciclul primar la testul final prin aplicarea testului 

Bender-Santucci.  
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Compararea rezultatelor în urma aplicării testului inițial și final la experimentală: 

 

Îmbunătățind tehnicile de lucru și acționând asupra calităților motrice de bază prin 

programul propus pentru grupa experimentală se observă un progres de 13,28 puncte. Se 

observă că grupa experimentală realizează un progres ridicat și depășește grupa martor chiar 

dacă există o diferență de vârstă. 

 Caracterul practic al activităţilor manuale constă în contribuţia lor la dezvoltarea psiho 

- fizică, intelectuală morală şi estetică a copilului. La dezvoltarea abilităţilor manuale ale 

copiilor contribuie, pe lângă activităţi specifice, toate activităţile practice de muncă, de 

autogospodărire şi autoservire pe care le desfăşoară în unitate.  

 Pentru constatarea nivelului vizual-perceptiv al copiilor am utilizat atât în etapa 

preexperimentală cât şi în cea postexperimentală testul Bender-Santucci, testul măsurând 

nivelul coordonării ochi - mână, recunoaşterea formelor, structurarea spaţială, perceperea fond-

formă. Pe parcursul desfăşurării post-testului am încercat să păstrez acelaşi condiţii, să acord 

aceleaşi explicaţii şi să favorizez realizarea aceluiaşi climat existent la pretest. În urma 

rezultatelor obţinute de copii la post-test am constatat că ei prezintă progrese faţă de rezultatele 

obţinute la pretest ceea ce se poate observa şi din graficul următor:  

 

Acţionând asupra materialelor în cadrul acestor activităţi, copilul îşi exersează 

concomitent analizatorii vizuali şi cutanat şi sistemul muscular al mâinii. Mânuirea 

materialelor şi obiectelor în diferite acţiuni practice influenţează exactitatea şi profunzimea 

percepţiilor şi reprezentărilor copiilor.  

 În urma aplicării acestor zece activităţi de abilităţi practice am constatat că ele au avut 

efect formativ, toţi copiii în urma exersării intense şi sistematice au prezentat progrese faţă de 

verificarea iniţială, ceea ce confirmă eficienţa lor în vederea dezvoltării psihomotricităţii.  
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 În concluzie rolul preponderent al activităţilor de abilităţi practice este acela de a 

dezvolta mica motricitate, de a înlătura unele tulburări psihomotrice asigurând pregătirea 

copiilor pentru scris cât şi pentru executarea corectă a mişcărilor necesare în activităţile practice 

zilnice.  

 În această lucrare am dorit să prezint importanţa educării psihomotricităţii, în mod 

conştient, la disciplina abilităţi practice la preșcolari. Din analiza datelor se poate trage 

concluzia că există legături mai strânse sau mai slabe între diferitele domenii ale 

psihomotricităţii. Astfel o educare adecvată a unui domeniu poate da rezultate bune în educarea 

celuilalt domeniu. Este totuşi nevoie de o educare amplă, o conştientizare în cadrul tuturor 

disciplinelor de studiu, care să cuprindă toate laturile educabile ale psihomotricităţii.  

 Deşi se face deja mult, ar fi important ca să apară ca obiectiv - la toate sau în cadrul 

majorității domeniilor - dezvoltarea psihomotricităţii şi să se facă astfel o dezvoltare conştientă 

a psihomotricităţii la preșcolari.  
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Voluntariatul, sursă de inspirație în proiectarea didactică 

prof. Holirca Gabriela 

Şcoala Gimnazială Nr. 18, Sibiu 

Rezumatul lucrării 

rezenta lucrare este rezultatul participării la o activitate de voluntariat desfășurată 

în cadrul proiectului ,,Noaptea cercetătorilor” inițiat de Universitatea ,,Lucian 

Blaga” din Sibiu  desfășurat în 25.09.2015. După prezentarea noțiunilor 

teoretice, a principiilor care stau la baza activității de voluntariat și a proiectului în care am fost 

implicată, am relatat modul cum s-a desfășurat workshopul la atelierul ,,Micii cercetători” cu 

accent pe derularea experimentelor, care pot fi realizate la nivel preșcolar și școlar. Sunt 

prezentate impresiile participanților și concluziile autoarei. 

I. Voluntariatul 

Voluntariatul este ,,activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială”, potrivit definiției Consiliului 

Național al Voluntariatului. Practicat de mult timp și de persoane aparținând diferitelor 

categorii sociale-elevi, studenți, pensionari ș.a- în țările din Europa Occidentală și S.U.A., 

voluntariatul a fost adus în România de organizații nonguvernamentale (ONG-uri), care 

realizează acțiuni caritabile și de ajutorare a unor persoane sau vin în sprijinul unor acțiuni. Ca 

 P 
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și legislație în ceea ce privește reglementarea voluntariatul în România menționez Legea 

78,2014 care înlocuiește Legea voluntariatului 195/2001 rectificată în 2002 și în 2006.  

 Principiile care stau la baza activității de voluntariat și care se deosebesc de alte 

activități similare sunt: este o activitate desfășurată în beneficiul comunității/ beneficiul public; 

este o activitate neremunerată sau care nu urmărește un câștig financiar, chiar dacă include 

decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (consumabile); este o activitate 

desfășurată de bunăvoie fără vreo constrângere de vreun fel sau altul; este derulată într-un cadru 

organizat (sub tutela unei organizații sau a unui grup de inițiativă) spre deosebire de acțiunile 

de binefacere. 

M-am implicat ca și voluntar în proiectul ,,Noaptea cercetătorilor” organizat și derulat 

de Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu ȋn parteneriat cu Inspectoratul Școlar din Sibiu şi 

Academia Forţelor Terestre Sibiu la solicitarea doamnei lector univ. dr. Mag Alina, ținând cont 

de faptul că ,,profesorilor le este recunoscut rolul de mediatori între o lume în continuă 

transformare și elevii care sunt pe cale să intre în această lume”7. 

 

II. Prezentarea proiectului ,,Noaptea cercetătorilor” ULBS din Sibiu 

,,Noaptea cercetătorilor” este un proiect care se desfășoară şi în orașul Sibiu (pentru a 

doua oară consecutiv) sub patronatul Universității ,,Lucian Blaga”, evenimentul desfășurându-

se anual în peste 300 de orașe din Europa ȋn cadrul programului European Orizont 2020.  

Scopul acestui eveniment este oferirea unei imagini atractive şi neconvenţionale a activităţii 

de cercetător prin promovarea activităților  de cercetare specifice fiecărei facultăți din cadrul 

universității. 

Participând la activitățile demonstrative, standurile cu experimente, atelierele de 

creaţie, jocurile dinamice şi interactive, concursurile tematice etc. elevii, viitorii studenți pot să 

ȋşi facă o imagine despre ce ȋnseamnă munca de cercetător şi să ȋşi formeze o opţiune  pentru 

alegerea viitoarei meserii care le va aduce satisfacții atât de natură profesională cât şi 

financiară. 

 

III. Desfășurarea work-shopului 

În Facultatea de Drept ,,Simion Bărnuțiu” din cadrul  Universității ,,Lucian Blaga” din 

Sibiu, Departamentul de Drept Privat şi Ştiinţele Educaţiei,  s-au organizat ateliere de tip 

workshop în cadrul proiectului ,,Noaptea cercetătorilor” unde s-au implicat ca voluntari atât 

studenți ai specializării „Pedagogia Invăţământului Primar şi Preşcolar” cât și educatori, 

profesori (printre care și subsemnata) pentru a oferi copiilor de vârstă preșcolară și școlară mică 

activități variate: Jocul micilor cercetători, Atelierul magic al creatorilor de povești, Jocuri de 

creativitate de grup, Ilustrarea prin desen a celor mai ȋndrăzneţe vise de cercetători, 

Experimente interactive; Experimente virtuale - Proweb, Info Europa - dezbateri și jocuri pe 

teme europene, Colțul foto, Laboratorul de criminalistică şi grafologie ș.a.  

Am ales să particip ca voluntar la atelierul ,,Micii cercetători” - Experimente 

interactive, coordonat de doamna lector univ. dr. Ștefania Kifor, care a propus activitatea 

interdisciplinară ,,Lumină şi culoare”.  

Argumentul activității propuse: „La propunerea organizațiilor științifice din toată 

lumea, Adunarea Generală a ONU a proclamat anul 2015 drept Anul Internațional al Luminii 

și al tehnologiilor bazate pe lumină. Scopul este acela de conștientizare la nivel mondial a 

modului în care tehnologiile bazate pe lumină promovează dezvoltarea durabilă și oferă soluții 

globale în domeniul energiei, educației, agriculturii și sănătății”8.  

                                                           
7 Nicu Adriana- Politici educaționale,  Editura  ASCR, Cluj Napoca, 2013, p. 110 
8 http://www.light2015.org/Home.html 
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Publicul tintă al workshop-ului:  copii de vârstă preșcolară și școlară mică  

Descriere: Preșcolarii și școlarii mici vor experimenta rolul de cercetători sub forma unor 

experimente interactive printr-o abordare interdisciplinară a activității. Ȋn cadrul atelierului ne 

propunem stimularea creativităţii elevilor, formarea motivaţiei pentru studierea ştiinţelor 

exacte, dezvoltarea capacităţii de explorare şi investigare precum şi de reciclare a materialelor 

pentru un  mediu mai curat.  

Cum am procedat? Ne-am întâlnit, am format echipa pe care am numit-o ,,Culorile 

Curcubeului” şi am pregătit materialele didactice de care am avut nevoie pentru buna 

desfăşurare a workshop-lui. 

- Am  pavoazat sala cu cercuri de culori diferite pe care le-am plastifiat 

- Am adus din Laboratorul de Ştiinţe al Facultăţii materialele necesare desfăşurării 

experimentelor: prismă optică, lanternă, spirtieră, oglindă plană etc. 

- Am implicat elevii noştri ȋn reciclarea de materiale, respectiv strângerea de dopuri de 

pet-uri şi cd-uri uzate 

- Am realizat „legenda” curcubeului sub formă de scară şi umbreluţe 

- Am realizat fişele de lucru atât pentru şcolari cât şi pentru preşcolari 

- Am pregatit bancul de lucru pentru realizarea unor mici „opere de artă” din materiale 

reciclabile (tabloul) şi realizarea unui titirez folosit pentru tema noastră 

- Şi nu ȋn ultimul rând am stabilit să ne îmbrăcăm noi în culorile curcubeului (vezi foto) 

 

 

 

 

 

     

 

 
Figura1 – Tablou din CD uzate           Figura 2 – Legendă curcubeu  Figura 3 – Legendă curcubeu 

 

 

Ȋn 25 septembrie 2015 ne-am ȋntâlnit la 

ora 15, pentru o ultimă „repetiţie” deoarece 

începând cu ora 16 soseau grupurile de 

elevi/părinţi/bunici/dascăli, pe care i-am 

întâmpinat şi implicat ȋn mai multe 

experimente, provocându-i să descopere 

culoarea luminii. 
 

1. Ce culoare are lumina? 

Călcând pe urmele ilustrului om de ştiință Newton şi folosind o prismă optică ȋncercăm 

să vedem ce culoare are lumina. Lumina vizibilă pare fără culoare. Ea se mai numeşte şi lumina 

albă.  

Materiale necesare: prismă optică, lanternă 

Mod de lucru: ȋndreptăm lanterna aprinsă pe una dintre suprafeţele prismei şi privim 

paravanul/peretele. Ce observăm? Lumina este tot albă? 

De fapt ea este formată din culori diferite, fiecare culoare cu o lungime de undă şi 

frecvenţă diferită, ȋmpreună formând spectrul luminii vizibile. Când lumina loveşte prima 

Figura 4 – Echipa “Culorile Curcubeului” 
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suprafaţă, culorile sunt refractate ȋn mod diferit (lumina se ȋmparte ȋn culori separate). Lumina 

dispersată este refractată mai departe când lovește cea de-a doua suprafaţă. Culorile cu 

lungimile de undă cele mai scurte, adică violet şi albastru sunt refractate cel mai puternic. 

Curcubeul este rezultatul unei refracţii naturale. Particulele de apă din aer funcţionează 

ca prisma optică. Chiar dacă ne-am obişnuit să spunem că ȋn curcubeu sunt şapte culori, ȋn 

realitate este vorba de o trecere continuă de la o culoare la alta prin nenumărate nuanţe 

intermediare. Aceste culori ni se par reale pentru că aşa ni le interpretează creierul nostru. 

Animalele percep culorile altfel decât noi. Chiar şi la oameni, percepţia culorii poate să difere 

de la o persoană la alta. 

 

2. Curcubeul - cum îl putem reproduce în sala de clasă? 

Materiale necesare: un vas de sticlă, apă, lanternă, oglindă plană  

Mod de lucru:  

• Umplem vasul cu apă şi ȋn el introducem oglinda plană ȋnclinată  

• Aprindem lanterna şi o ȋndreptăm spre oglindă, raza de lumină 

pătrunzând prin apă până la oglindă 

 

3. Cum să construim un titirez folosind materiale reciclabile  
Materiale necesare: beţe de frigărui sau creioane/culori foarte mici pe care nu le mai 

putem folosi; dopuri de plastic, un cui, spirtiera sau un ciocan 

Mod de lucru:  

• găuriţi dopurile de plastic exact în centru. Puteţi folosi un cui băgat puţin în foc sau un 

ciocan  

• Tăiați beţele cu ajutorul unei foarfeci de ≈ 6 cm şi treceţi partea ascuţită prin gaura din 

dop  

• Dacă doriţi puteţi picta sau colora beţele de frigărui pentru un aspect mai frumos  

• Aţi obţinut un titirez? Ȋncercaţi-l, apoi treceţi la pasul următor  

 

1. Ce se ȋntâmplă dacă “amestecăm” cele 7 culori?  
Material necesare: carton alb, creioane colorate, foarfeca, compas și raportor, 

banda dublu adezivă  

Mod de lucru:  

• Cu ajutorul compasului desenaţi pe carton un cerc cu diametrul de 8-10 cm 

• Cu ajutorul raportorului ȋmpărţiţi-l ȋn şapte zone, fiecare unghi trebuie să aibă 510  

• Coloraţi fiecare zonă respectând ordinea ROGVAIV (roşu, portocaliu, galben, verde, 

albastru, indigo, violet) 

• faceţi o mică gaură ȋn centrul cartonaşului colorat şi introduceți-l pe băţul titirezului, 

lipindu-l folosind banda dublu adezivă 

• rotiţi repede titirezul. Ce observaţi? 

Ȋn timpul rotirii culorile nu se disting și discul pare aproape alb. Prin amestecul celor 

șapte culori, obținut prin rotirea cu mare viteză, rezultă o culoare apropiată de alb. Lumina pare 

albă, dar este formată din șapte culori, ansamblu denumit spectru luminii vizibile. Lumina 

vizibilă este o mică parte a spectrului electromagnetic și poartă numele de spectru luminii 

vizibile. 

Fiecare participant pleca acasă cu această jucărie, cu promisiunea de a arată fraţilor, 

prietenilor etc. ce au ȋnvăţat la acest atelier. 
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Pentru evidenţierea fenomenului am folosit un mini-mixer pe post de titirez. Rotind cu viteză 

mai mare discul, fenomenul este mult mai bine pus ȋn valoare.(vezi foto) 

 

2. Realizarea unor tablouri folosind materiale reciclabile: CD-uri uzate 

Cei care au vizitat atelierul nostru, și care făcea parte din traseul aflat în cadrul 

facultății, unde ne-am desfășurat activitățile, primeau câte o bulină pe fișa de orientare pe care 

o primeau la intrarea în facultate și bomboane. După ce fișa a fost completată cu cele 9 buline 

specifice fiecărui atelier era depusă într-o urnă. Ulterior au fost desemnați câștigătorii la finalul 

proiectului și recompensați cu diplome, materiale promoţionale Info Europa, baloane şi 

dulciuri. 

Am așezat și o foaie pe care vizitatorii și-au scris impresiile, pe care le redau, așa cum 

au fost scrise fără a corecta greșelile de ortografie: 

,,Mi-a plăcut experimentul cu prisma”, ,,Mi-a plăcut experimentul cu dicția”, ,,Mi-a 

plăcut toate experimentele”, ,,Mi-a plăcut experimentul cu curcubeul”, ,,Activități bine 

structurate, profesori voluntari amabili și dedicați. Succes!”, ,,Activități diverse și interesante”, 

,,Foarte frumos”, ,,Mulțumim pentru experiența plăcută!”, ,,Mulțumim pentru răbdare și 

grijă!”, ,,Mia plăcut foarte mult!”, ,,Este foarte foarte frumos!!!!”, ,,Mi-a plăcut”, ,,E foarte 

interesant! Raluca Brădean a IVa C”, ,,A fost foarte frumos! Rusu Denisa”, ,,Mi-a plăcut 

curcubeul, să facem titirezul”, ,,Foarte frumos” Pe internet un părinte a scris: ,,A fost foarte 

încântat de ateliere. Sâmbăta dimineața vroia să mergem repede la Noaptea cercetătorilor”. 

La întrebarea ,,Care este motivul sincer pentru care v-ați implicat în activitatea de 

voluntariat din cadrul proiectului Noaptea cercetătorilor ?”am primit următoarele răspunsuri: 

,,Am răspuns apelului la voluntariat făcut de prof. Mag Alina care îmi este îndrumătoare 

de an în cadrul facultății.” (M.J) 

,, Mi-a plăcut ideea de a face ceva educativ și distractiv pentru copii. La rândul meu am 

învățat ceva nou.” (I.R) 

,, Unde este vorba de prezența copiilor trebuie să fiu și eu prezentă deoarece știu că o 

să mă simt minunat. Fiind la început de drum am nevoie să trăiesc diferite experiențe. Noaptea 

cercetătorilor a fost pentru mine o activitate care aș repeta-o cu drag și anul viitor. M-am simțit 

bine și am plecat acasă împăcată cu ideea că am putut să fac parte din această activitate alături 

de persoane minunate. Mă bucur că am reușit să îi învăț ceva nou pe acei copilași” (C.A.) 

,, Am participat ca voluntar pentru a-mi îmbogăți cunoștințele, a învăța ceva nou și în 

același timp pentru a împărtăși din experiența mea, pentru a socializa și a cunoaște oameni noi, 

pentru a fi utilă celor din jur. Consider acest gen de activitate o experiență nouă iar ceea ce am 

realizat în cadrul acestui work-shop cu siguranță o să aplic la clasa pe care o conduc.” (H.G) 

,,Mi-a plăcut ideea de a realiza unele experimente aplicabile și la clasele III-IV care au 

ca scop înțelegerea unor fenomene naturale. Experimentele înseamnă și căutare, adaptare, 

abordare diferită a unor teme - fenomene din natură, jocuri interactive, deschidere spre 

nou.”(C.S) 

,, Bună întrebare! Pentru că îmi place să fiu de ajutor, pentru că îmi place să lucrez cu 

oameni care au bun simţ, deştepţi, implicaţi, interesaţi şi motivaţi, pentru că îi respect pe toţi 

cei care se străduiesc să facă lucruri deosebite, pentru că iubesc provocările (mai ales cele 

pozitive), pentru că vreau să-mi demonstrez şi mie că mai pot, pentru că iubesc noul, pentru că 

după fiecare activitate de voluntariat mă simt mai bine, pentru că fiecare activitate mă dezvoltă 
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personal şi îmi verifică buna creştere primită de la cei doi părinţi ai mei (ţărani cu şapte clase), 

de care sunt tare mândră, dovedindu-mi încăpăţânarea şi tenacitatea,  pentru că am observat că 

mi se întoarce înapoi cu vârf şi îndesat, pentru că aşa sunt eu, îmi place să fiu de folos…” 

(D.M.) 

Concluzii 

Consider că voluntariatul ca și activitate poate fi o sursă de inspirație în proiectarea 

didactică care la ora actuală se cere a fi una integrată. Prin felul în care au fost gândite de către 

coordonatoarea atelierului, prof. Ștefania Kifor, și realizate, experimentele din cadrul 

atelierului ,,Micii cercetători”, s-a adus un plus valoare metodei numită experiment. Abordarea 

interdisciplinară prin care copilul reușește să creeze, să realizeze un obiect folosind 

manualitatea, care reprezintă suportul intelectului, determină ca învățarea să fie mai profundă, 

iar noțiunile științifice mai ușor de învățat de către cei mici și nu numai. Compunerea și 

descompunerea luminii sunt noțiuni științifice destul de greu de înțeles, dar folosind jocul ele 

devin plăcute și mai ușor de reținut. Cred că voluntariatul transformă în acțiune declarația 

Națiunilor Unite potrivit căreia ,,noi oamenii avem puterea de a schimba lumea” iar ,,dacă vrem 

să trăim într-o lume mai bună trebuie să contribuim la crearea ei” (Mahatma Ghandi, lider 

politic și spiritual indian) 

Bibliografie: 

Mag, A., (2013), Reconstrucţia sistemului de relaţii educaţionale în contextul educaţiei 

timpurii, Editura Pro Universitaria, Bucureşti 

Nicu, A. (2013), Politici educaționale,  Editura  ASCR, Cluj Napoca 

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_37765/Legea-nr-78-2014-reglementarea-

activitatii-de-voluntariat-in-Romania.html 

 

Clubul gastronomilor curioși - proiect educațional în parteneriat 

Prof. Gramescu Ana 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 2, Deva 

Argument  

răim într-o societate în care „fast-food-ul” a ajuns printre preferinţele culinare 

ale multor oameni. Mâncarea sănătoasă şi gătită ocupă locul secund. Pornind de 

la această idee, am decis să derulăm proiectul „Clubul gastronomilor curioşi”. 

Este foarte important ca, de mici, copiii să fie obişnuiţi cu o alimentaţie sănătoasă şi variată. 

De asemenea, dorim ca prin acest proiect preşcolarii să deguste şi să aprecieze mâncarea 

tradiţională românească.  

Scop: Implicarea copiilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor 

si preocupărilor diverse ale preşcolarilor şi elevilor, să pună în evidenţă talentele şi capacităţile 

acestora în diferite domenii. Formarea deprinderilor practic gospodăreşti, folosirea cuvintelor 

şi expresiilor specifice acestora. Dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere şi înţelegere a 

mediului înconjurător precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia. 

Obiective: 

 Să exploreze şi să descrie diferite tehnici utilizate la gătirea alimentelor, a dulciurilor; 

T 

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_37765/Legea-nr-78-2014-reglementarea-activitatii-de-voluntariat-in-Romania.html
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_37765/Legea-nr-78-2014-reglementarea-activitatii-de-voluntariat-in-Romania.html
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 Să mânuiască obiectele din bucătărie, respectând normele de protecţie; 

 Să recunoască diferite tipuri de mâncare tradiţională românească şi să le asocieze unor 

sărbători; 

 Să diferenţieze mâncarea gătită de „fast-food”; 

 Să conştientizeze importanţa unei alimetaţii sănătoase; 

 Sa se implice  afectiv-atitudinal pentru a prepara diferite alimente, copiind  anumite 

tehnici utilizate de adulţi; 

 Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate; 

 Să respecte normele igienico-sanitare impuse de activităţile de acest gen; 

Grup ţintă: - preşcolari, elevii, cadre didactice 

Resurse: 

 Umane: preşcolari, elevi, cadre didactice 

 Temporale: decembrie 2013 – iunie 2014; 

 Materiale: alimente (făină, ouă, margarină etc.), obiecte de uz gospodăresc, lucrări ale 

copiilor, cameră video, aparat foto, diplome.  

Evaluare: 

  Mediatizarea proiectului în mass media locală, expoziţii în incinta unităţilor iniţiatoare, 

publicarea proiectului şi a rezultatelor pe site-ul: www.prichindei.wordpress.com şi pe paginile 

de Facebook ale instituţiilor implicate . 

Nr. 

Crt.  

Denumirea 

activitatii 

Tipul de activitate / 

mijloc de realizare 

Perioada  Responsabil  Locul de 

desfăşurare 

1. Fursecuri pentru 

Moş Crăciun 

Activitate 

gospodărească 

Decembrie  Cadrele 

didactice 

Liceul Tehnologic 

„Grigore Moisil” 

Deva 

2. Alimente 

tradiţionale 

româneşti 

Vizionare PPT / 

degustare 

Ianuarie  Cadrele 

didactice 

Grădiniţa cu 

Program Prelungit 

nr. 2 Deva 

3 Cartofii prăjiţi şi 

salata de legume 

Poveste creată / 

desen 

Februarie  Cadrele 

didactice 

Grădiniţa cu 

Program Prelungit 

nr. 2 Deva 

4. Tort pentru 

mama 

Activitate 

gospodărească 

Martie   Cadrele 

didactice 

Grădiniţa cu 

Program Prelungit 

nr. 2 Deva 

http://www.prichindei.wordpress.com/
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5. Ouă încondeiate Activitate practică Aprilie  Cadrele 

didactice 

Grădiniţa cu 

Program Prelungit 

nr. 2 Deva 

6. Gătim sănătos! Activitate practică Mai Cadrele 

didactice 

Grădiniţa cu 

Program Prelungit 

nr. 2 Deva 

7. Sunt un mic 

gurmand 

Evaluarea 

proiectului 

Iunie Cadrele 

didactice 

Grădiniţa cu 

Program Prelungit 

nr. 2 Deva 

 

 Bibliografie: 

*** Curriculum pentru invatamantul prescolar -  Editura DPH, Bucuresti 2009 

*** Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari, Ed. Didactică, 

Bucureşti, 2008; 

*** Activitatea integrată în grădiniţă. Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul 

preuniversitar, Ed. Didactică, Bucureşti, 2008 

 

Pledoarie pentru empatie 

                                                                                     Prof. înv. primar Natalia Butnaru 

                                                          Şcoala cu clasele I-VIII, ,,H. M. Berthelot”, Ploieşti 

 

  ,,Şcoala trebuie să fie interesată ca elevul să construiască, să edifice cu inteligenţa sa, 

să aibă o bună imagine despre sine, să găsească soluţii problemelor cu care se confruntă, să-

şi asume responsabilităţi, să stabilească şi să aprofundeze relaţiile cu ceilalţi.” (Gabriel Albu) 

n societatea de astăzi, în care mass-media și grupul de prieteni au o influență 

crescândă asupra tinerilor-elevi, o problemă reală, acută, profundă a educatorilor 

este stimularea motivației elevilor de a învăța, fără a recurge la sancțiuni, ci apelând 

la comunicare de tip empatic. 

Empatia apare ca necesară în proiectarea didactică. Este obligatorie acolo unde este 

vorba despre relații interumane, acolo unde oamenii(elevi, părinți, profesori) trebuie înțeleși. 

În funcție de această înțelegere, deciziile și acțiunile pot fi optimizate. Activitatea didactică 

este una din formele principale ale activității umane care solicită fenomenul empatic. Atunci 

când se vorbește despre activitatea educatorului, frecvent se menționează atributul de artă. 

Consider că apropierea activității didactice de cea artistică se datorează și faptului că ambele 

au comună empatia drept condiție necesară a succesului. În ceea ce privește empatia 

învățătorului trebuie diferențiate două aspecte:  

- transpunerea în universul psihic al copilului pentru a-l înțelege(se realizează, astfel, un 

proces instructiv-educativ eficient); 

- transpunerea în ,,rolul” de învățător(afectiv, exigent) 

Î 
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Cele două aspecte menționate trebuie să intervină în orice situație pedagogică. 

Practica școlară mi-a demonstrat și a evidențiat faptul că de-a lungul anilor învățătorii 

sunt puși în fața unor situații pedagogice mai mult sau mai puțin dificile, cerîndu-le să se decidă 

foarte repede asupra măsurilor ce trebuie luate. Am înțeles că pentru exercitarea cu succes a 

profesiunii didactice se impune cu necesitate manifestarea unui comportament empatic. În 

profesia didactică, comportamentul empatic devine o însușire aptitudinală, fără de care nu se 

poate constitui relația optimă între educator și educat. Empatia influențează performanța 

profesională a învățătorului, mai ales în direcția eficientizării relației sale cu elevul, dar și 

progresul clasei de elevi. 

Cum este posibil ca învățătorul să fie empatic? Pentru a răspunde la această întrebare, 

consider că este foarte important să definesc termenul de ÎNVĂȚĂTOR. Este punct de sprijin. 

Sau poate este reper. E cu siguranță un îndrumător. El, noul Domn Trandafir, este autorul 

alfabetului pe care s-a clădit opera capitală a înțelepciunii. Sunt mulți care consideră că a fi 

dascăl este greu, aproape imposibil. Greșesc. Alții spun că este ușor. Oricine ar putea. Și ei 

greșesc. Eu consider că este o meserie palpitantă, ce te acaparează total. Este ceea ce mi-am 

dorit dintotdeauna, chiar dacă, mai târziu am înțeles că am de îndeplinit o listă lungă de cerințe: 

să ai vocație, să iubești copiii, să-i înțelegi și să te faci înțeles, să dăruiești preaplinul tău 

sufletesc acelor minți și ochi plini de inocență care te privesc și pentru care ești aproape un 

idol. În concluzie, spus ca la carte, învățătorul este ,,agentul însărcinat de societate să modeleze 

personalitatea copilului”, dând viață sarcinilor dinainte stabilite. 

Succesul profesional depinde, însă, nu doar de calitatea programelor școlare ci, mai 

ales, de gradul de pregătire a învățătorului, de tactul și priceperea sa, de modul în care reușește 

să se transpună în psihologia elevului.  

Elevul este centrul acțiunii ce se desfășoară în școală. El este un univers aparte. 

Cunoașterea vieții sale interioare, prin intermediul empatiei manifestate de învățător, permite 

nuanțarea influențelor educative, a metodelor întrebuințate. Capacitatea empatică proprie unui 

bun cadru didactic vizează păstrarea unei distanțe apte care să poată cuprinde întreaga 

problematică a colectivului școlar.,, Nu te coborî la nivelul copilului – spune I.S.Firu – ca să 

faci teatru, nu ca să-l umilești pe copil, ci pentru a crește din nou, împreună cu el.”. Distanțarea 

îi permite învățătorului să-și mențină o stare de disponibilitate față de fiecare elev. Apropierea 

îl asigură pentru a înțelege doleanțele și trăirile elevilor. Nici nu ar fi posibil de conceput o 

relație eficientă între elev și cadru didactic fără apropierea dintre aceștia. Apropierea deschide 

calșea cunoașterii și tratării individuale a elevului ce sporește eficiența muncii educative. 

Elevul nu este ,,o pastă” pe care învățătorul poate s-o modeleze cum vrea. Pentru dascălul care 

preia clasa pregătitoare, această cunoaștere a elevului are implicații deosebite. Orice cadru 

didactic cunoaște emoția primei zile de școală. Micuți, frumoși, dar emoționați până la 

fâstâcire, pătrunși de importanța faptului că de-acum sunt mari, copiii sunt pentru prima oară 

cu învățătorul lor. Toți sunt hotărâți să învețe cât se poate de bine. Este foarte important ca 

învățătorul să discute cât mai mult cu ei. Am întrebat și eu elevii mei în prima zi: ,,Vă bucurați 

că începeți școala?”; ,,Vă place școala?”; ,,Vă place sala de clasă?”. Răspunsul a fost un ,,Da” 

prelung și terminat ca un cântec de toamnă. Îmi spuneau adevărul. Se bucurau sincer și se 

simțeau încântați de școala și de clasa lor. 

Simțim în permanență imensa răspundere pe care o purtăm față de elevi, a căror puritate 

și bune intenții ne sunt oferite fără rezerve pentru o adevărată prelucrare. O problemă ce trebuie 



 

83 

 

Nr. 4 decembrie 2015 

rezolvată încă de la clasa pregătitoare este aceea când copilul dorește să fie remarcat de către 

învățător. De fapt, această intenție o au aproape toți și din această cauză se întrec care mai de 

care în a vorbi despre ei înșiși și despre familia lor. Evident, sunt și unii care tac. Aceștia pun, 

în general, cele mai multe probleme. Este nevoie de o deschidere empatică, iar cunoașterea 

,,puterii” lor este absolut obligatorie. Învățătorul este cel care poate observa foarte ușor starea 

de emoție, întristare sau tulburare în care se află copilul prin păstrarea unui echilibru permanent 

între identificare și detașare. O soluție pare a fi activizarea elevilor prin intermediul jocului. 

În ciclul primar, învățătorul are menirea să ofere o serie de activități de joacă și să-i 

îndemne să le exploateze la maxim. Uneori aceasta înseamnă inițierea unor jocuri de rol cu 

copiii, alteori presupune sprijinirea activităților pe care elevii le-au ales pentru ei, astfel încât 

să ajungă la potențialul maxim de învățare. Jocul se transformă într-un adevărat ,,turn” de 

observare a copilăriei, întrucât, jucându-se, copilul nu este în stare să ascundă nimic din 

sentimentele care îl animă, dându-i posibilitatea adultului de a-l cunoaște mai bine și de a-i 

aprecia posibilitățile de care dispune. Astfel, jocul permite surprinderea unor caracteristici ale 

inteligenței(nivelul dezvoltării intelectuale la un moment dat), ca și observarea trăsăturilor de 

caracter, tipurilor de motivații, aptitudinilor ce animă copilul. El, jocul, reprezintă o necesitate 

vitală pentru ființa aflată în dezvoltare; prin el, copilul, se formează, se dezvoltă. De aceea, a 

desconsidera jocul înseamnă a-l frustra de un drept inalienabil, ceea ce cu siguranță va avea 

efecte nefavorabile asupra evoluției sale ulterioare. Activitatea ludică a copilului e misterioasă 

și atât de plină de farmec încât oricât am studia-o, rămâne ceva ce rezistă comprehensiunii 

noastre, se prezintă mereu aspecte inedite și complexe. Să le permitem elevilor să se joace nu 

este un răsfăț ieftin, cum se spune adesea, deoarece-cum spune un copil- ,,Deși pare că ne 

jucăm, învățăm”. Dându-le ocazia să-și pună întrebări și să-și răspundă reciproc, să exerseze 

conduite în cadrul unor împrejurări pe care însăși viața le solicită, jocul de rol nu permite 

elevilor să devină pasivio, ci le oferă oportunități de a acționa, de a judeca, de a decide ceea ce 

este mai bine pentru sine sau pentru societatea în care trăiesc. În concluzie, a juca este o abilitate 

comună tuturor indivizilor. Toată lumea se poate juca, mai mult sau mai puțin, iar dascălului îi 

revine misiunea de a stimula acest potențial, receptivitatea, disponibilitatea și spontaneitatea 

elevilor săi. Jocul de rol pune elevul în situația de a privi problemele prin ochii altor persoane, 

de a simți ce simt ceilalți, fiind dependent, în acest sens, de funcționalitatea mecanismului 

psihologic al EMPATIEI. În felul acesta, o persoană poate să trăiască succesiv și „să iasă din 

pielea” unor variate alte persoane, astfel încât se favorizează procesul adaptării sociale a 

personalității, având un rol major în îmbogățirea relațiilor interpersonale, în abordarea unor 

atitudini tolerante, de ascultare și înțelegere a motivelor și stărilor partenerilor ca o condiție 

necesară și suficientă a unei benefice comunicări interpersonale. 

Deosebit de importantă este legătura dintre comportamentul învățătorului și 

reactivitatea clasei. În urma practicii desfășurate la diferite școli din orașul Ploiești( Școala 

,,Sf.Andrei”, Școala ,,Ion Creangă”, Colegiul Național ,,Jean Monnet”) am distins mai multe 

tipuri de învățători privind atitudinea lor față de elevi. Am observat că învățătorul autoritar 

determină reacții de ezitare, șovăială, instabilitate, închidere în sine, emotivitate și, uneori, 

ostilitate sau agresivitate. Educatorul democratic se manifesă prin apropiere și încredere față 

de elevi. Tipul democratic este, de fapt, o formă superioară a tactului pedagogic și psihologic. 

Această formă duce spre autonomie și independența personalității elevilor. Învățătorul liberal 

și independent preferă ca lucrurile să meargă de la sine. Este persoana care și-a greșit cariera, 

nu are interese dominante sau este o fire timidă, care se retrage într-o lume a sa. De aceea, 
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consider că modul defectuos în care elevul ia contact cu școala, cu învățătorul este una din 

cauzele importante pentru care copilul refuză să lucreze, renunță la promisiunea pe care și-a 

făcut-o lui însuși de a învăța. Nu-i va păsa de sancțiuni. Acest lucru, el îl indică chiar după 

primele zile ce urmează acestui contact. 

Lipsa de interes a învățătorului pentru cunoașterea elevilor apare și din cauza unor 

dificultăți în activitatea didactică. Aceste dificultăți sunt, uneori, independente de 

personalitatea și activitatea educatorului. De indisciplina clasei nu poate fi acuzat doar cel de 

la catedră. Există copii cu tulburări emoționale, agresivi, ce pun la încercare limita de stăpânire 

a cadrului didactic. Toate acestea sunt, de multe ori(din păcate), motive pentru care un învățător 

nu intră cu plăcere în clasă, nu dorește ,,să pătrundă” în mintea elevilor pentru a-i 

cunoaște;refuză să fie empatic. Trăim în perioada unei explozii informaționale. Copiii n-au fost 

niciodată supuși atâtor influențe ți atâtor surse de distragere. Ei nu s-au confruntat direct cu 

atâtea informații, nefiltrate de adulții ce le poartă de grijă. Iluzia celor ce cred că o pregătire 

superficială sub raport psihopedagogic a învățătorilor nu împiedică realizarea performanțelor 

lor profesionale nu-și găsește niciun fel de acoperire reală. Pregătirea psihopedagogică asigură 

conștientizarea actului educativ, îl învață pe dascăl să-și pună să-și rezolve în același timp 

problemele cu privire la modul de a cunoaște și de a se apropia de elev. Un dascăl ce nu e 

preocupat de astfel de probleme cade pradă rutinei. Arta de a comunica empatic nu este o 

abilitate cu care ne naștem. Noi, învățătorii, învățăm să comunicăm. A fi dascăl înseamnă nu 

numai a poseda cunoștințe de specialitate, dar și avea capacitatea de a le traduce didactic: de a 

ști cum, cât, cui, câand, în ce fel, cu ce să le oferi. Ideea de bază este ca învățătorii să lucreze 

cu propriile emoții și cu emoțiile copiilor în mod inteligent, constructiv, creativ, deoarece 

plătim un preț imens atunci cțnd punem accent doar pe intelectul copiilor, dar uităm de inimile 

lor. 

Care este, de fapt, cheia succesului în instruire? Cei mai buni formatori sunt persoanele 

interesate de cei pe care-i îndrumă, dau dovadă de empatie și înțelegere pentru elevii lor. E o 

artă ce se transmite de la om la om: a ști să îndrumi, să dezvolți talente presupune a ști să 

sfătuiești. Este o educație bazată pe inteligența emoțională. Ea folosește tehnici simple, dar 

importante. Poate lua multiple forme. Copiilor le plac glumele care stârnesc imaginația: 

- ,,Ce culoare poți să mănânci?” ( R: roșu- măr, căpșună) 

- ,,Ce parte a corpului face fructe?” (R: părul) 

- Spune o întrebare pe care poți să o bei!” (R: ce-ai = ceai) 

Umorul deschide noi perspective. Aceste ,,mici pauze umoristice” acționează ca niște 

vitamine puternice, care stimulează și care susțin capacitatea elevilor de a răspunde 

provocărilor vieții.  

Secretul reușieti în activitatea didactică constă în a predica mai puțin si a asculta mai 

mult, în a spune mai puțin și a arăta mai mult, în a forma caracterul copilului pornind dinspre 

interior nu în a-l impune. Aceste lucruri devin posibile dacă între dască și elev, între părinte și 

copil s-a stabilit și se menține o relație, iar toți trei sunt parteneri inteligenți și din punct de 

vedere emoțional. 
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Sistemul educațional al Marii Britanii. Model de planificare a lecțiilor 

Elisabeta-Maria Constantin 

Colegiul de Muzică ,,Sigismund Toduță”, Cluj- Napoca 

 

I. Sistemul educațional al Marii Britanii 

paţiu ale cărui graniţe interne sunt tot mai fluide, mai permeabile, Uniunea 

Europeană din ultimele două decenii încearcă să armonizeze vocile multitudinii 

de configurări sociale, economice şi politice care o compun, demersul fiind 

motivat de proiecţia într-o „creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii”. Iniţiativele 

Comisiei Europene, legitimate prin Strategia Europa 2020, ating toate palierele lumii 

contemporane, remodelând traseele vieţii comunitare, asimilând-o unui scop comun. Ca liant 

al evoluţiei economice, educaţia este aşezată în prim-planul agendei de priorităţi a Comisiei, 

cu o redimensionare treptată a coordonatelor sale în scopul creşterii gradului de ocupare a forţei 

de muncă şi pentru a sprijini mobilitatea acesteia. Se pune tot mai mult accent pe o orientare a 

procesului de învăţământ spre dezvoltarea de competenţe, menite să „asigure o valoare 

adăugată pentru piaţa muncii, coeziunea socială şi cetăţenia activă, oferind flexibilitate şi 

adaptabilitate, satisfacţie şi motivaţie”. (Recomandarea 2006/962/EC a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competenţele cheie pentru 

învăţarea pe tot parcursul vieţii.) 

Sistemul de învățământ din Marea Britanie este printre cele mai bune din lume, 

recunoscut pe plan internațional pentru excelență în educație și formare. Cu organizațiile de 

clasă mondială în fruntea unei game largi de domenii legate de educație, Marea Britanie este 

de asemenea, un lider global in a ajuta alte țări pentru a dezvolta excelență în sisteme de 

învățământ proprii. 

Cu aceasta în minte, Departamentul pentru Afaceri, Inovare și Competențe și Marea 

Britanie Trade & Investment a stabilit să lucreze cu guverne de peste ocean, state și 

întreprinderi care doresc să se angajeze ca parteneri ai Marii Britanii, în proiecte de educație 

pe scară largă.  

Sistemul de educaţie din Marea Britanie are la bază două sisteme diferite, unul aferent 

Angliei, Ţării Galilor şi Irlandei de Nord, cel de-al doilea fiind specific Scoţiei. Cele două 

sisteme de educaţie au accente diferite, pe profunzime, pe de o parte şi pe extindere, pe de altă 

parte. Astfel, elevii din Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord susţin un număr mai mic de 

examene cu un grad mai mare de dificultate, în timp ce elevii scoţieni au parte de examene mai 

uşoare, dar mai numeroase. 

Sistemul de învăţământ din Marea Britanie este organizat în blocuri de studiu numite 

etape cheie (KS - Key Stages). Există patru etape cheie, precum şi o etapă de bază (Foundation 

Stage).  

 Etapa de bază: 3-4 ani, 4-5 ani; 

 Key Stage 1:  5- 7 ani (anul I, II); 

 Key Stage 2:  7 – 11 ani (anul III, IV, V, VI ); 

 Key Stage 3: 11 – 14 ani (anul VII, VIII, IX); 

S 
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 Key Stage 4: 14 – 16 ani (anul X, XI); 

 Educația postobligatorie: an XII (anul 1 de colegiu), anul XIII (anul 2 de colegiu). 

Etapa de bază asigură educaţia copiilor înainte ca ei să atingă vârsta de patru sau cinci 

ani (vârsta la care începe învăţământul obligatoriu). Fiecare etapa durează mai mulți ani. Școlile 

sunt libere să organizeze predarea în acest timp cum cred ca este cel mai bine. Școlile creaza 

propriile lor planuri de predare, trimestrial și anual. Elevii sunt evaluați prin teste din 

Curriculumul Național (cunoscut sub numele de SATs) la sfârșitul fiecărei Etape în luna mai: 

 Etapa 1: testele la limba engleză și matematică se dau la varsta de 7 ani. Majoritatea 

elevilor obtin nivelul 2 +. 

 Etapa 2: testele la limba engleză și matematică se dau la vârsta de 11 ani. Majoritatea 

elevilor obtin nivelul  4 +. 

 Etapa 4: este evaluată prin nivelurile de obtinere a Calificărilor Naționale, cum ar fi 

GCSE.  Majoritatea elevilor au drept obiectiv obtinere a cinci grade între A* si C. 

Dupa varsta de 16 ani  educația nu este obligatorie în Anglia. Elevii aleg să-și continue 

educația sau pot intra în lumea muncii. Există un număr de opțiuni deschise pentru elevii care 

decid să-si continue educația:obtinerea unei califi cari profesionale  (NVQ); continuarea 

liceului, “Sixth Form”, in  vederea obtinerii diplomei de bacalaureat  (A - Levels); inceperea 

activitatii profesionale. 

Marea Britanie se bucura de o binemeritata reputatie internationala pentru calitatea 

deosebita a invatamantului sau superior. Cele 111 universitati si 60 de colegii de invatamant 

superior ofera o mare varietate de califi cari universitare si postuniversitare, menite sa raspunda 

celor mai inalte aspiratii. Cele mai multe sunt autorizate sa ofere propriile programe si 

calificari, altele ofera programele si, implicit, licentele altor institutii recunoscute. 

II. Model de plan de lecție 

Titlu: Spațiul- Soarele, luna, stelele și planetele 

Obiective:  

- Să ajute elevii să îți îmbogățească vocabularul; 

- Să dezvolte elevilor deprinderi de a asculta și de a vorbi; 

- Să dezvolte elevilor deprinderi de scriere. 

Categoria de vârstă:  Primar          Nivel: A1              Timp: 60 minute 

Materiale: 

Joc:http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/play-with-friends/quiz-the-solar-system 

Cântec: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/flying-the-sun-thestarshttp:// 

learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/flying-the-sun-the-stars 

Poveste: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-coldplanethttp:// 

learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-cold-planet 

Joc ”Story maker”: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-your-

own/storymakerhttp:// 

learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-your-own/story-maker 

Hartie, carduri 

Introducere: 

În cadrul acestei lecții, elevii joacă un joc special creat, folosind un vocabular specific temei alese 

(spațiul cosmic), cântă un cântec despre călătoria spre soare, ascultă și citesc o poveste despre 
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oplanetă imaginară, creează propria lor poveste având ca suport o schema structurată, apoi scrie 

despre această poveste. 

Procedura: 

1.Joc/ 

Introducerea 

subiectului 

propus 

(10 minute) 

 

 

 

 

 

 

2.Cântec  

(15 minute) 

 

 

 

 

 

Povestea 

(15 minute) 

 

 

 

 

 

Joc ”Story 

maker” 

(15 minute) 

- Clasa este împărțită în două grupuri pentru a juca jocul propus; 

- Elevilor le vine rândul să răspundă la întrebări, folosind calculatoarele 

din clasă; 

- Se clarifică noțiunile noi ( Soare și Lună), folosind întrebări ajutătoare. 

(De exemplu: Care dintre ele este cald?) 

- Îi întreb pe elevi dacă știu numele oricărei planete și le scriu pe tablă. 

Când au epuizat ideile, voi scrie numele planetelor nemenționate pe tablă; 

- Le cer elevilor să aleagă o planetă. Le ofer o bucată albă de hârtie și le 

cer elevilor să scrie cu litere mari numele planetei alese și să lipească un 

jeton corespunzător (o imagine); 

 

- Vom asculta cântecul și cer elevilor să se ridice în picioare și să ridice în 

aer hârtia, de fiecare datâ când aud numele planetei alese; 

- Cer elevilor să lase hârtiile pe bancă, apoi ascultăm cântecul încă o dată. 

De data aceasta elevii vor încerca să cânte și să acompanieze cântecul 

prin deverse mișcări. 

- Versurile cântecului pot fi listate și afișate în clasă. 

 

- Inainte de a începe povestea, arăt elevilor imagina cu planeta imaginară. 

Precizez că numele planetei este Fliptune. Îî întreb ce părere au,  dacă e 

întuneric, dacă acolo trăiesc extratereștrii, dacă planeta e una reală etc. 

- Voi face pauze după anumite paragrafe, pentru a-i întreba pe elevi ce cred 

că se va întâmpla mai departe, vor face predicții. Se pot face pauze și 

pentru alte activității: descriere, explicarea unor cuvinte noi. 

 

- Cer elevilor să se așeze, apoi îi anunț că ei vor crea propria poveste, 

împreună; 

- Se va folosi un soft educațional de pe site-ul precizat; 

- Clasa va fi împărțită în două echipe: A și B. Pe rând, câte o echipă va 

veni cu o idee. Fiecare idee aleasă se scrie pe tablă; 

- Când povestea e gata, elevii sunt felicitați pentru munca lor, pentru a se 

simți mândri de efortul depus. 

- Alternativ, se poate cere elevilor să realizeze un desen pentru povestea 

creată și să îl prezinte  în fața clasei. 
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Strategii şi demersuri activ- participative folosite la clasa I 

                                                                               Prof. înv. primar Chereji Mărioara 

                                                               Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă’’, Satu Mare 

 

etodele activ - participative sunt acelea care pot fi capabile să mobilizeze 

energiile elevului, să-l facă să urmărească cu interes şi curiozitate lecţia, să-

i câştige adeziunea logică şi afectivă faţă de cele nou învăţate, care-l 

determină să-şi pună în joc imaginaţia, înţelegerea, puterea de anticipare, memoria, etc. Aceste 

metode ajută elevul să caute, să cerceteze, să găsească singur sau în grup cunoştinţele pe care 

urmează să şi le însuşească, să afle soluţii la probleme, să prelucreze cunoştinţele, să ajungă la 

reconstituiri şi resistematizări de cunoştinţe. Sunt metode care îl învaţă pe elev să  înveţe să 

lucreze independent şi în grup. 

Aceste metode plac atât elevilor cât şi dascălilor. Am aplicat şi eu câteva din metodele 

activ – participative la clasa întâi pentru a oferi elevilor mei un demers didactic plăcut, modern 

şi cu valenţe formative ce stimulează gândirea lor. Am încercat să aplic aceste metode la 

disciplinele Cunoaşterea mediului şi Limba şi literatura română. Eficientizarea folosirii lor 

este condiţionată de măiestria didactică a învăţătorului, de spiritul său liber, novator. Am 

constatat că timpul necesar familiarizării elevilor cu aceste metode este pe deplin compensat 

de eficienţa lor în planul dezvoltării psihice. Aceste metode sunt agreate de copii, sporindu-le 

acestora motivaţia. Dacă ne dorim nişte învăţăcei flexibili şi moderni în gândire este bine să 

introducem cât mai des metodele active de învăţare în demersurile noastre didactice. Să nu 

uităm că noi, dascălii, trebuie să fim modelele lor! 

În lucrarea prezentă voi oferi câteva frânturi din experienţa mea ca dascăl, în ideea de 

a face nu mai mult sau mai bine, dar poate mai ingenios, mai durabil, mai aproape de doleanţele 

şi posibilităţile reale de acţiune ale elevilor noştri. Iată câteva exemple concrete! 

1) BRAINSTORMING  

 Cunoscut în literatura de specialitate ca ,, asalt de idei’’ – se foloseşte frontal, în 

activitatea pe grupe şi în echipe.  

 Este cea mai simplă, cea mai eficientă şi cea mai utilizată tehnică de stimulare a 

creativităţii şi de generare de noi idei în cadrul unui grup. 

 Este o tehnică de evocare a cunoştinţelor şi experienţelor anterioare. 

 Etapele brainstormingului: 

 Comunicarea sarcinii de lucru 

 Comunicarea regulilor 

 Emisia şi înregistrarea ideilor 

 Activitate frontală de prezentare a ideilor 

 Evaluarea ideilor produse prin brainstorming  

 Exemplu: 

M 
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Grupul de litere ,,ce’’- Limba şi literatura română  

               Ştiu        Vreau să ştiu         Am învăţat 

Cuvinte în care se aude sunetul ,,ce’’: 

La început: ceai, ceapă, cerneală,etc; 

În interior: Marcela, purcel, luceşte, etc; 

La sfârşit: rece, ace, şoarece, zece, etc. 

Cum se despart corect în silabe 

cuvintele care conţin ,,ce’’? 

cea-pă, re-ce, a-ce, ze-ce, 

cer-nea-lă, şoa-re-ce, etc. 

,,Ce’’ este un 

sunet redat 

printr-un grup de 

două litere ,,c’’ şi 

,,e’’.  

 

2) GRAFFITI 

 Este o tehnică de organizare grafică a cunoştinţelor. 

 Activitatea poate fi organizată pe grupe, fiecare primind o altă sarcină. 

 Etape: 

 Comunicarea sarcinii 

 Schimbarea foilor între grupuri 

 Completarea foii cu idei în celălalt grup 

 Returnarea foilor către grupurile iniţiale 

 Analiza şi sintetizarea ideilor în grupuri 

 Afişarea posterelor şi prezentarea lor 

 Avantaje: posibilitatea de a citi răspunsurile colegilor, de a răspunde, de a compara 

răspunsurile, de a face unele completări sau corectări. 

 Exemple: 

,,Anotimpurile’’ – Cunoaşterea mediului 

 grupa I:   

                                                                ghiocelul  

 

                 vioreaua                                                                            brânduşa 

 

lăcrimioara                                                                                                                    laleaua 

 

                  narcisa                                                                                     toporaşul 

             

                                                                 zambila        

 FLORI  DE  

PRIMĂVARĂ 
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 grupa a II-a:                    

                                                                      mere 

 

                           pere                                                                             prune 

 

gutui                                                                                                                       alune 

 

                   struguri                                                                                        nuci 

                                                                      mure 

 

 grupa a III-a: 

                                                                     zăpada 

 

                       săniuţa                                                                       schiul 

 

sărbătorile                                                                                                                   darurile 

 

                     vacanţa                                                                               bătaia cu bulgări 

                                                                      colindatul 

 

 grupa a IV-a: 

                                                                      mare  

                      

                     munte                                                                            ştrand 

 

vacanţă                                                                                                                    concediu 

 

                   bunici                                                                                 staţiune 

                                                                      pădure               

 

FRUCTE  DE    

  TOAMNĂ 

BUCURIILE  

     IERNII 

   UNDE  

MERGEM  

  VARA ? 
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3) CIORCHINELE  

 Este un organizator grafic, un tip de brainstorming neliniar, prin care se evidenţiază 

într-o reţea conexiunile dintre ideile despre subiect. 

 Poate fi nedirijat, când elevii noteză toate ideile posibile într-o reţea a ciorchinelui 

realizată de ei şi semidirijat, când învăţătorul stabileşte nişte criterii pe baza cărora 

elevii vor completa ciorchinele. 

 Exemplu: 

Anul, anotimpurile şi lunile – Cunoaşterea mediului  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) DIAGRAMA  VENN  

 Este formată din două sau mai multe cercuri care se suprapun parţial. 

 În intersecţia cercurilor se notează asemănările, iar în spaţiile rămase libere din cercuri 

se notează deosebirile dintre aspecte, idei sau concepte. 

 

 Exemplu:  

Semnele de punctuaţie – Limba şi literatura română 

 

 

 

ANUL 

PRIMĂVARA VARA

A 

TOAMNA 
 

IARNA 

   MARTIE 

   APRILIE 

 MAI 

  IUNIE 

  IULIE 

      AUGUST 

SEPTEMBRIE 

 

OCTOMBRIE 

NOIEMBRIE 

   DECEMBRIE 

 

IANUARIE 

FEBRUARIE 
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  Activităţile de învăţare descrise în această lucrare sunt doar câteva din multitudinea de 

tehnici de predare care sunt adecvate elevilor clasei I. Există moduri diferite de a prezenta 

informaţia şi de a iniţia discuţia în rândul elevilor, unele din aceste strategii sunt potrivite pentru 

grupuri mai mari sau pentru a prezenta un subiect, în timp ce altele sunt potrivite pentru grupuri 

mai mici. Cele mai multe tehnici prezentate se concentrează pe participarea şi interacţiunea în 

grup. Ele oferă elevilor posibilitatea de a pune întrebări, de a împărtăşi idei sau de a discuta 

conţinutul informaţiilor. 

Demersurile didactice propuse se bazează pe câteva principii legate de învăţare: 

 În clasă să se realizeze un mediu care conferă încredere. 

 Colaborarea în timpul activităţilor să se bazeze pe respect între membrii grupului. 

 Învăţarea să fie îmbogăţită prin studiul individual şi prin interacţiunea în cadrul 

grupului. 

 Prin acest tip de învăţare să se permită fiecărui elev să se formeze astfel încât să îşi 

poată defini propriile valori şi să găsească modul prin care îşi poate clarifica propriile 

puncte de vedere. 

             Alegerea celor mai potrivite metode folosite la clasă este influenţată de experienţa şi 

stilul de predare al fiecărui învăţător, dar şi de individualitatea şi particularităţile specifice 

fiecărei clase. 

? SEMNUL ÎNREBĂRII  

 Se foloseşte după propoziţiile care 
exprimă o întrebare. 

                                                     . PUNCTUL  

 Se foloseşte după 
propoziţiile care 
exprimă o 
constatare. 

 Se pun la sfârşitul 
propoziţiei. 

 Sunt semne de punctuaţie. 
 

 

! SEMNUL EXCLAMĂRII 

 Se foloseşte după propoziţiile 
care exprimă o mirare, o 
chemare, un îndemn, un salut, 
o poruncă. 
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              Metoda este tehnica prin care conţinutul este comunicat cu scopul de a atinge 

obiectivele. 

               Metodele  trebuie să: 

 acopere componentele vizate în procesul de învăţare: cunoştinţe, atitudini, abilităţi; 

 fie adaptate la particularităţile de vârstă ale elevilor; 

 reflecte modelul învăţării experienţiale; 

 fie compatibile cu experienţa dobândită anterior de către elevi; 

 fie în conformitate cu abilităţile dobândite de învăţător în urma formării sale continue. 

Bibliografie: 

,,Metode de nota 10’’ – Ed. Risoprint- 2004 

,,Strategii şi demersuri activ-participative’’ – suport de curs 

,,Abecedar’’ – manual pentru clasa I – Ed. Ana – 2004 

,,Cunoaşterea mediului’’  manual pentru clasa I – Ed. All –2004 

 

Planul Jena – alternativă educațională europeană în spațiul românesc 

Prof. înv. preșc.: Martinescu Luminița și Racaru Sica 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7, Mangalia 

 

e-a lungul timpului, după 1989, în educația timpurie s-au evidențiat schimbări 

vizibile în care se regăsesc: abordarea holistică a copilului preșcolar, 

introducerea conceptului de lucru pe arii de stimulare ca avantaj în tratarea 

interdisciplinară a conținuturilor, introducerea metodelor de lucru interactive, gruparea copiilor 

pe nivele de vârstă. 

Multe din elementele inovative care apar în actualitate în sistemul educației timpurii în 

țara noastră au fost inițiate sau fac parte din particularitățile alternativelor, care nu sunt 

numeroase, dar care au polarizat cu idei noi, valoroase sistemul național de învățământ. 

Dincolo de acest aspect, în țara noastră “ele au conferit sens ideii de libertate de opțiune 

în educație atât pentru copii cât și pentru părinți și cadre didactice”. (Cuciureranu, 2014) 

Prins în această vâltoare a schimbării, cadrul didactic nu este forțat să intre într-o 

mișcare pedagogică alternativă, dar are posibilitatea să adere la idei care îl reprezintă pe el și 

grupul de copii, de aici interesul sporit al resursei umane pentru formare. 

Aceste alternative educaționale coexistă alături de sistemul tradițional de învățământ la 

nivelul întregii Europe ca și în țara noastră care nu face notă discordantă. 

Perspectiva europeană este utilă și este importantă o înrudire din punct de vedere 

pedagogic la nivel european, deoarece întărește relațiile între țări. 

I.C.Petrescu referindu-se la pedagogiile alternative, sublinia că “este necesar să le 

studiem pe toate, întrucât toate sunt create în scopul înnoirii actualului sistem educativ”. 

D 
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Planul Jena se înscrie între pedagogiile reformei de la începutul secolului XX, 

reprezintă o alternativă la învățământul tradițional și oferă acestuia elemente importante de 

inovație pentru creșterea calității procesului educațional. Acest model școlar este propus de 

Peter Petersen, este un model pedagogic concret de realizare a unei educații de calitate care să 

conducă la “umanizare” și, prin ea, la modificare în sens pozitiv a societății. 

Este introdus în România din 1994, fiind coordonat științific de Institutul de Stiințe al 

Educației. Au avut loc schimburi de experiență cu specialiști străini, seminarii de formare și 

stagii de perfecționare a cadrelor didactice. Personal aplic acesta alternativă pe baza absolvirii 

modulelor de formare deoarece, consider că acest model, Planul Jena, este deschis la realitățile 

și nevoile comunității educaționale. Printre elementele apreciate sunt: promovarea dialogului, 

comunicării și colaborării , stimularea bucuriei de a învața, încurajarea autodeterminării și a 

învățării responsabile, respectul față de ceilalți, față de unicitatea individului și față de 

diversitate, dezvoltarea gândirii critice și creative, creșterea și dezvoltarea culturii și a valorilor 

comunității, deschiderea pentru inovație, cercetare, dezvoltare și învățare. 

Clasele alternativei funcționează în cadrul școlilor tradiționale respectând curriculumul 

național, modul de abordare al procesului instructiv – educativ făcând diferența. Din punct de 

vedere al conținuturilor educaționale, acestea nu sunt diferite de cele ale școlii tradiționale, 

astfel încât copiii au oricând posibilitatea să migreze de la o școală organizată după Planul Jena 

la una tradițională și invers. Conținuturile sunt însă tratate interdisciplinar și se pornește,  pe 

cât posibil,  de la situații autentice de învățare. Orientarea în mediul înconjurător ocupă un loc 

central având la bază experiența nemijlocită, cercetarea și descoperirea personală. 

Proiectarea didactică se realizează în mod specific alternativei educaționale Planul Jena 

pe o săptămână, pe proiecte tematice sau teme individuale respectând atât principiile didactice 

cât și principiile generale ale planului Jena. Tematica abordată se regăsește în  “Cheie către 

lume”, curriculum organizat pe domenii experiențiale. Acesta este elaborate de experți de la 

Institutul Național de Dezvoltare a Curricumului din Olanda și cuprinde ca tematici: viața mea, 

ciclul anului, conviețuire, mediul înconjurător și proximitate, comunicare, producție și consum, 

tehnică. 

La Planul Jena întâlnim o formă specifică de organizare a activităților și anume “planul 

ritmic de activitate” care ține cont de ritmul de lucru individual și programul grupurilor, 

alternând cele patru activități fundamentale – conversația, jocul, lucrul și serbarea. 

La începutul anului școlar 2014-2015, la Mangalia, a fost organizat seminarul național 

cu participare internațională, “Planul Jena în România – două decenii de existență”. Lucrările 

reuniunii au durat trei zile, timp în care reprezentanți din Ministerul Educației Naționale din 

Institutul de științe ale Educației și practicieni din mai multe județe ai acestei alternative au 

analizat perioada scursă de până acum, au prezentat exemple de bune practici și au elaborat noi 

proiecte de expansiune a acestei alternative în învățământul preuniversitar românesc. De 

asemenea, o prezența importantă și agreabilă a fost domnul Kess Both, coordonator al mișcării 

Planul Jena în Olanda. 

Punctul forte al Planului Jena este deschiderea lui și posibilitatea de a fi actualizat în 

funcție de necesități și de asemenea de a fi îmbunătățit în permanență, repectând principiile 

cuprinse în “Carta școlii Primare”, ca document programatic la nivel internațional. 

“Educația trebuie să permită fiecăruia să devină ceea ce este”, spunea Goethe. In 

alternativa Jena există disponibilitate maximă pentru acest aspect, punându-se mare accent pe 

dezvoltarea personalității copilului în interacțiunile cu comunitatea și lumea înconjurătoare. 
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,,Planeta Pământ – casa tuturor” 

 prof. Gherasim Veronica și Cârstea Veronica 

Şcoala Gimnazială ,,Alexandra Nechita”, Vaslui 

 

upă cum susţin unii cercetători, a educa înseamnă a-i face pe copii să-și 

însuşească prin experienţă un sistem de valori prin intermediul căruia să se 

integreze moral în societate. Literatura de specialitate defineşte educaţia 

ecologică drept un proces care are scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii prin asigurarea 

cunoştinţelor, deprinderilor, motivaţiilor, valorilor şi angajamentelor necesare oamenilor 

pentru a administra eficient resursele naturale şi a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea 

calităţii mediului. Dacă dorim ca seminţele educaţiei ecologice să dea roade, atunci publicul 

ţintă trebuie să fie în primul rând copiii, deprinderea cea mai desăvârşită este aceea care începe 

a se forma în anii tinereţii. Pe lângă aceasta, copiii sunt un public important pentru educaţia de 

mediu, deoarece ei sunt gestionarii şi consumatorii de mâine ai resurselor naturale, iar în unele 

cazuri, chiar pot influenţa radical atitudinile părinţilor şi ale altor membri ai comunităţii faţă de 

problemele ecologice.  

         Scopul educației ecologice este de a crea atitudini pozitive faţă de mediul 

înconjurător.  

Obiectivele educației de mediu în toată lumea sunt asemănătoare: îmbunătăţirea şi 

menţinerea calităţii mediului. Pe de o parte, educaţia de mediu înseamnă informarea şi sporirea 

cunoştinţelor elevilor despre mediul înconjurător. Pe de altă parte, 

educaţia de mediu sporeşte sensibilizarea opiniei publice faţă de 

protecţia mediului, ajutându-i pe elevi să-şi evalueze şi să-şi clarifice 

modul cum pot contribui la rezolvarea problemelor acestuia. Educaţia 

ecologică este şi una practică, în sensul învăţării unor deprinderi de viaţă 

care ar reduce impactul negativ asupra mediului accentuând abilităţile 

de a acţiona ca cetăţean – de la elaborarea unui proiect până la 

influenţarea deciziilor autorităţilor publice locale.  

Având în vedere aceste obiective ale educației ecologice, în 

școala noastră s-a născut proiectul ,,Planeta pământ – casa tuturor”, 

concurs interjudețean de cultură generală din domeniul ecologiei și 
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protecției mediului, destinat copiilor de grădiniță, elevilor de ciclu primar și gimnazial, aflat 

anul acesta la cea de-a II ediție. Obiectivele specifice ale proiectului au vizat următoarele 

aspecte: 

o dezvoltarea  abilităţilor de cercetare şi de explorare a lumii vii prin observarea efectelor 

acţiunii  omului asupra biodiversităţii; 

o conştientizarea problemelor generate de poluarea mediului  înconjurător; 

o formarea şi exersarea deprinderilor şi comportamentelor ecologice; 

o stimularea gândirii critice şi creative; 

o modelarea  simţului estetic al elevilor; 

o cultivarea spiritului de competiție;  

o antrenarea activă a colectivului didactic al şcolii   noastre  şi al  altor  unităţi  şcolare în 

vederea implicării omului în rezolvarea  problemelor de mediu; 

o colaborarea dintre instituţii, pentru responsabilizarea opiniei publice asupra  

problemelor de mediu. 

 SECȚIUNEA I –- participare indirectă: 

1. ,,Mai mult verde, mai mult albastru” – creație plastică - pictură, colaj, desen, afiș, 

pliante, tehnică mixtă - preșcolari- clasele pregătitoare, clasele I-VIII  

2. ,,Idei verzi pentru planeta albastră”- creație literară – clasele II-VIII  

SECTIUNEA II - participare directă: 

1. Concurs machete – scrapbooking – în 

echipaje de 2 elevi + 2 părinți, cu materiale 

proprii, reciclate; 

2. Concurs cultură generală (transdisciplinar 

– lb. română, matematică, ecologie -  clasele 

pregătitoare, clasele I-IV).  

 Impactul asupra copiilor preşcolari, şcolari şi  elevi a fost următorul: 

- formarea unor atitudini pozitive în relaţionarea cu mediul natural şi social, de toleranţă, 

de responsabilitate, de solidaritate, de protecţie; 

- formarea deprinderilor şi priceperilor de a valorifica materialele din natură şi diferite 

deşeuri în confecţionarea unor obiecte, machete ; 

- dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii înconjurătoare în vederea formării 

conştiinţei ecologice; 

- formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele de 

comportament ecologic; 

 Impactul asupra cadrelor didactice: 
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- colaborarea şi participarea tuturor cadrelor didactice şi a partenerilor implicaţi în 

realizarea obiectivelor proiectului;   

- asigurarea şi promovarea comunicării între instituţiile partenere  

- contribuţii personale (materiale şi financiare) pentru desfăşurarea activităţilor 

planificate; 

- motivare superioară pentru activităţile propuse şi desfăşurate; 

 Impactul asupra părinţilor:  

- conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii cu privire 

la rolul lor în formarea şi dezvoltarea comportamentului propriilor copii; 

- creşterea implicării părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii în 

activitatea şcolii şi în crearea unui mediu sigur şi sănătos pentru toţi. 

- clarificări suplimentare privind rolul arcului educaţional: grădiniţă, şcoală, familie, 

comunitatea locală, în creşterea şi educarea copilului. 

La această ediție au participat la secțiunea indirectă 300 elevi din 19 județe ale țării, cu 

creații literare și creații plastice, iar la secțiunea directă, de cultură generală și machete, 89 elevi 

din județul nostru. Unul dintre scopurile programelor de educaţie ecologică este de a-i ajuta pe 

elevi să-şi dezvolte capacitatea de a gândi, atât critic cât şi creativ. Un elev, care într-o bună zi 

ar putea face parte din consiliul local, trebuie să poată să cântărească bine opţiunile, să 

identifice alternativele, să comunice, să pună corect în discuţie problemele comunităţii, să 

analizeze sugestiile cetăţenilor şi să ia decizii. La fel şi un un elev care într-o bună zi ar putea 

deveni proprietar de pământ, trebuie să ştie să-şi administreze corect resursele funciare. Cu alte 

cuvinte, un bun program de educaţie ecologică trebuie să-i facă pe elevi să se simtă cetăţeni 

care pot să se implice în rezolvarea unei probleme ce afectează mediul şi comunitatea. Educaţia 

de mediu cultivă şi un sistem de valori care poate influenţa opţiunile şi deciziile elevilor 

referitoare la toate aspectele vieţii lor, inclusiv problemele de mediu. 

Educaţia ecologică nu constă numai în a face să se nască idei bune, adică prin cuvinte 

potrivite să se nască sentimente lăudabile. Nici ideile, nici sentimentele nu sunt îndeajuns, 

trebuie să urmeze acţiunea. Se ştie că omul învaţă mai repede din greşelile proprii decât din 

cele ale semenilor, însă când e vorba de „reparat”, de suportat consecinţele greşelilor altora, 

lucrurile se inversează. Astfel, acţiunile de igienizare organizate cu participarea elevilor le 

insuflă acestora un fel de dispreţ faţă de cei care au produs mizeria pe care o adună şi implicit 

un dispreţ faţă de atitudinea pe care au avut-o aceştia faţă de mediul înconjurător. Ei suportă 

de fapt «pedeapsa» care ar trebui aplicată celor care au generat deşeurile. Este cert că elevii, 

participanţi la o astfel de acţiune, îşi vor revizui atitudinea şi comportamentul faţă de mediu şi 

faţă de cei care nu-i valorifică resursele.  
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