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Coeziunea grupei la intrarea în grădiniţă
Prof. înv. preşc. Alexe Oana
Liceul Tehnologic „G.G.Longinescu”/ Grădiniţa cu P.P. nr. 15 Focşani
În grădiniţa de copii formarea grupei de preşcolari reprezintă actul fondator al
socializării ulterioare a preşcolarului.
Egocentrismul natural al copilului la această vârstă face acest demers destul de dificil,
de aceea procesul constituirii grupului se face progresiv. Educatoarea este aceea care trebuie
să ştie cum să conducă activităţile, puţin câte puţin, pentru trecerea de la jocul individual la
jocul în grup, apoi la învăţarea de grup.
Detaşarea copilului de grupul familial şi integrarea în grupa de preşcolari este un proces
ce comportă o serie de dificultăţi. Copilul este îndepărtat destul de ferm şi durabil de mediul
lui obişnuit, fiind obligat să se adapteze unei structuri noi, în care este instituit un ritm unic, în
care deplasarea este strict delimitată atât în spaţiu, cât şi în timp şi i se impune să intre în relaţii
cu adulţii şi copiii din respectivul grup. El trebuie să trăiască cu ei şi, mai ales, să înveţe cu şi
în mijlocul lor.
Primele contacte pe care le stabileşte copilul cu egalii săi constituie, mai degrabă, ocazii
de uimire, de agresiune, de indiferenţă, decât reale prilejuri de a intra în relaţii de schimb cu ei.
Iată de ce a reuni nişte copii în aceeaşi clasă nu e de ajuns pentru a forma un grup. Pentru a-i
aduce în situaţia de a relaţiona pozitiv şi de a munci în grup, e necesar să modelezi grupul, săi dai o formă, să-i înveţi să se manifeste şi să existe ca şi grup.
În constituirea unui grup, este nevoie, mai întâi de cunoaşterea manifestărilor personale
ale fiecărui copil.
Primul pas de realizat este acela de a ajuta pe fiecare copil să se simtă în siguranţă.
Printr-un dialog bine realizat condus de educatoare, copilul este introdus în grup, ca
interlocutor. El îl va percepe pe celălalt în acelaşi timp ca asemănător sieşi, dar şi ca diferit.
Apoi, treptat, copilul acceptă să acţioneze într-un grup chiar dacă sarcina pe care o rezolvă este
individuală.


Deşi cerinţele sunt formulate oral pentru fiecare copil, ele sunt auzite de toţi
copiii;



Copiii formulează cereri care atrag atenţia tuturor asupra unor anumite trebuinţe;



Îndeplinirea sarcinilor se face alături de ceilalţi copii, adică în sânul grupei.

Crearea ocaziilor de întrajutorare dezvoltă anumite sentimente de solidaritate pe care
copiii nu le conştientizează. Aceasta înseamnă a-l face pe copil să-şi dezvolte anumite
competenţe personale atunci când se află în mijlocul celorlalţi. Prin urmare, primul pas în
realizarea coeziunii grupului este obişnuirea copilului cu ajutorul reciproc, fără să se permită
ca cineva să abuzeze de ajutorul celorlalţi. De asemenea, noi, educatoarele, trebuie să cultivăm
copiilor plăcerea de a activa în colectiv şi în folosul colectivului şi de a se supune conştient
cerinţelor grupului.
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În grădiniţă sunt nenumărate ocaziile când copiii manifestă dorinţe contrare- unii vor
să se joace în timp ce ceilalţi sunt interesaţi de propunerea educatoarei. În asemenea ocazii este
important să se evite constrângerea.
O importanţă deosebită pentru viaţa de colectiv o au relaţiile pozitive dintre copii.
Acestea au la bază cultivarea unor trăsături morale şi comportamentale: sinceritatea,
delicateţea, politeţea, amabilitatea, atenţia faţă de copiii mai mici sau timizi, etc.
În acest sens, acţiunea noastră, a educatoarelor în organizarea unor jocuri atractive, în
pregătirea din timp a celor mai accesibile materiale şi jucării contribuie la apropierea copiilor
unii faţă de alţii şi la stabilirea unor relaţii corecte şi dezirabile între ei.
Jocul este un mod propriu copiilor de reflectare a relaţiilor sociale. Valoarea jocului în
formarea unui colectiv unit decurge din faptul că el dă posibilitatea antrenării unui număr mare
de copii. Antrenarea copilului la jocuri colective se va face în mod treptat, iar la început numai
la dorinţele copilului.
Munca în comun a copiilor constituie un prilej potrivit pentru formarea şi exercitarea
deprinderilor de viaţă în colectiv: sortarea jucăriilor după anumite criterii, ordine pe etajere sau
la dulăpioare, aranjarea creioanelor colorate şi alegerea celor fără vârf pentru a fi ascuţite, etc.
sunt acţiuni realizate cu contribuţia tuturor copiilor.
Activităţile obligatorii desfăşurate frontal, cu toată grupa sau, după caz, pe grupuri,
influenţează procesul de coeziune a grupului prin conţinutul lor, dar şi prin modul lor de
organizare. În timpul activităţilor obligatorii copiii trebuie să se asculte unii pe alţii, să
completeze răspunsurile, să le corecteze dacă e cazul, să acţioneze în comun şi organizat în
concordanţă cu tema propusă.
Activităţile extracurriculare, precum şi plimbările, participarea în comun la o serbare,
sărbătorirea zilelor de naştere îi unesc pe copii.
În atenţia noatră, a educatoarelor, trebuie să stea mereu munca individualizată dusă cu
copiii, care, din motive diferite se adaptează mai greu la condiţiile de viaţă în colectiv.
Observând mereu comportamentul copiilor, putem constata dificultăţile unora de a se
integra în colectivitate şi poate desprinde particularităţile esenţiale ale personalităţii tuturor
copiilor. În funcţie de aceste constatări, noi, educatoarele, vom şti cum să intervenim pentru
dezvoltarea sentimentelor favorabile apartenenţei la grup.
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Parteneriatele educaţionale şi importanţa lor în educaţia copilului de
vârstă timpurie
Prof. înv. preşc. Carmen Tiron, G.P.P. Nr. 9 Iaşi
Obiectivul programelor de educaţie timpurie este acela de a ajuta dezvoltarea psihică,
emoţională şi socială a copiilor şi, pe termen lung, de a promova supravieţuirea copilului.
Focalizarea pe educaţia timpurie şi anii preşcolarităţii este importantă, deoarece aceasta este
perioada când copiii se dezvoltă rapid şi, dacă procesul de dezvoltare este neglijat în acest
stadiu, este mult mai dificil şi mai costisitor să compensezi aceste pierderi mai târziu.
Educaţia timpurie reprezintă totalitatea experienţelor individuale şi sociale existente sau
organizate, de care beneficiază copilul în primii ani de viaţă. Ele au rolul de a proteja, creşte
şi dezvolta fiinţa umană prin înzestrarea cu capacităţi şi achiziţii fizice, psihice, culturale
specifice care să-i ofere identitate şi demnitate proprie. Educaţia timpurie asigură fundamentele
dezvoltării fizice şi psihice sănătoase şi ale dezvoltării sociale. Ceea ce învaţă copiii în primii
ani de viaţă reprezintă mai mult de jumătate decât vor învăţa tot restul vieţii.
Educaţia timpurie se realizează ca educaţie informală în familie, în relaţii de vecinătate
şi în relaţii comunitare, prin mass-media – ca educaţie formală în creşe, grădiniţe şi alte
instituţii de ocrotire şi educaţie; şi sub forma educaţiei nonformale în cluburi sportive, cluburi
ale copiilor şi elevilor, biblioteci, muzee etc.
Această educaţie, ca primă treaptă de pregătire pentru educaţia formală, asigură intrarea
copilului în sistemul de învăţământ obligatoriu (în jurul vârstei de 6 ani), prin formarea
capacităţii de a învăţa. Învăţarea timpurie favorizează oportunităţile de învăţare de mai târziu.
Deprinderile şi cunoştinţele dobândite devreme favorizează dezvoltarea altora ulterior, iar
deficienţele de cunoştinţe şi deprinderi produc în timp deficienţe mai mari, oportunităţi de
învăţare ratate sau slab valorificate.
În România, de regulă, se vorbeşte despre educaţie timpurie odată cu intrarea copilului
în grădiniţă. În acelaşi context, se consideră că grădiniţa asigură mediul care garantează
siguranţa şi sănătatea copiilor şi care, ţinând cont de caracteristicile psihologice ale dezvoltării
copilului, implică atât familia cât şi comunitatea în procesul de învăţare.
Pentru că vârsta timpurie este cea mai importantă perioadă pentru dezvoltarea
personalităţii copilului, şi perioada de la naştere până la intrarea în şcoală cere stimulare, în
dezvoltarea optimă a copilului este necesar parteneriatul educaţional încheiat între grădiniţă,
respectiv şcoală şi familie, comunitate ori instituţii care au rol în creşterea, îngrijirea şi educarea
copilului.
Parteneriatele implementează un sistem de educaţie timpurie, un proces complex şi
îndelungat care cere o colaborare strânsă şi continuă şi o comunicare între Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării şi alte instituţii (incluzând familia, care este o instituţie) în vederea
asigurării coordonării tuturor măsurilor privind drepturile, protecţia şi dezvoltarea viitoare a
copilului.
În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor
informaţii despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor
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comportamente şi conduite civilizate, îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite
domenii, cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare etc .
O resursă şi un sprijin permanent în educarea şi dezvoltarea copiilor o constituie
implicarea familiei, părinţilor ca parteneri în educaţie. Părinţii sunt încurajaţi să ia parte la
planificarea şi derularea programelor educative pentru copiii de vârste mici, ceea ce implică o
responsabilizare şi o eficienţă sporită.
În zonele urbane nivelul de ocupare a populaţiei a crescut; părinţii nu au suficient timp
să-şi supravegheze copilul în familie, pe când în zonele rurale natura ocupaţiilor, în special cele
legate de agricultură, oferă, aparent, mai mult timp părinţilor pentru supravegherea copilului în
familie. De asemenea, modelul familiei lărgite (părinţi, copii şi bunici), care este conservat
îndeosebi în zonele rurale, este în favoarea educării copilului în familie în această perioadă a
vârstelor mici.
Parteneriatele încheiate cu familia, în special cele încheiate în cadrul unităţilor
educaţionale în care activăm ca şi cadre didactice, vizează dezvoltarea şi implementarea unor
programe de formare pentru părinţi, inclusiv formare pentru creşterea implicării taţilor. De
asemenea, formarea trebuie să garanteze faptul că părinţii vor deveni mai sensibili la
problemele sociale şi psihologice, precum şi la probleme de orice gen atunci când îşi cresc
copiii. Astfel, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare
în viaţa de grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ.
Printre obiectivele pe care tind să le atingă acest gen de parteneriate în dezvoltarea
copilului de vârstă timpurie amintim: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării
grădiniţă - şcoală – familie; creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile
şcolare şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă /
şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor;
învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi
– părinţi – cadre didactice. Rezultate aşteptate: consolidarea abilităţilor de comunicare părinte
– cadru didactic, îmbunătăţirea situaţiei şcolare a copiilor. Prin acest tip de parteneriate se
stabilesc relaţii mai apropiate şi mai deschise între educatoare şi părinţi, iar părinţii,
cunoscându-se mai bine între ei, pot colabora mai uşor în luarea unor decizii importante pentru
grădiniţă.
Principala răspundere pentru protecţia, creşterea şi dezvoltarea copiilor îi revine
familiei şi, ca atare, familia este îndreptăţită să beneficieze de toată protecţia şi sprijinul de care
are nevoie.
Prin urmare, accesul părinţilor, familiilor, tutorilor, al persoanelor care au în îngrijire
copii şi al copiilor înşişi la o gamă completă de informaţii şi servicii este o prioritate,
parteneriatele încheiate cu familia fiind menite să sprijine educaţia copiilor de vârstă timpurie.
Dezvoltarea fizică, psihică, spirituală, socială, afectivă, cognitivă şi culturală a copiilor
constituie o prioritate naţională şi globală.
Parteneriatele cu instituţii care pot contribui în mod deosebit la dezvoltarea copilului
de vârstă timpurie pot include implicarea directă (pe lângă familie) a autorităţilor locale, a
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parlamentarilor, a organizaţiilor neguvernamentale, a sectorului privat şi a agenţilor economici,
a conducătorilor religioşi, spirituali, culturali, ai liderilor şi ai membrilor comunităţilor.
Acest gen de parteneriate vizează stimularea mentală, antrenarea fizică şi dezvoltarea
amplă a abilităţilor copiilor prin diferite activităţi, cum ar fi: muzica, abilitatea manuală;
formarea unor deprinderi de colaborare; desfăşurarea unor activităţi didactice cu teme istorice
şi creştine etc.
Grădiniţa, respectiv şcoala ocupă un loc central în comunitate. Rolul este de a crea
viitori cetăţeni iar acest lucru nu este suficient a se învăţa doar în cadrul activităţilor de educaţie
pentru societate. De aceea, este nevoie de participarea la activităţi extracurriculare, la viaţa
comunităţii. Astfel, procesul educaţional început în grădiniţă se extinde şi asupra comunităţii.
Copilul are posibilitatea să recunoască problemele acesteia, să fie mult mai atent la ce se petrece
în jurul lui, să caute să rezolve probleme, să-şi dezvolte spiritul de iniţiativă.
Proiectele de parteneriat educaţional cu Comunitatea Locală - Primărie, Poliţie – au ca
argument educaţia preşcolarilor pentru cetăţenie democratică în vederea formării unor cetăţeni
activi si responsabili. Prin acţiunile desfăşurate în acest sens copiii îşi însuşesc concepte cheie
– libertate, justiţie, egalitate, solidaritate, cunosc modul de funcţionare a instituţiilor
democratice, sunt puşi în diferite situaţii de a respecta pe cei de lângă ei, îşi formează deprinderi
de a-şi proteja propria persoană şi pe ceilalţi.
Încheierea unui parteneriat între grădiniţă / şcoală şi comunitate înseamnă participarea
activă a copilului în mediul şcolii şi al comunităţii. Beneficiile participării elevilor la viaţa
comunităţii se reflectă în dezvoltarea capacităţii de cooperare cu autorităţile locale (ex. Poliţia)
în rezolvarea unor probleme.
Un rol important în dezvoltarea copilului de vârstă timpurie îl au ONG-urile, prin
încheierea de parteneriate cu acestea, având ca scopuri promovarea şi valorizarea diversităţii şi
egalităţii în drepturi; promovarea şi respectarea personalităţii şi a drepturilor copilului;
conştientizarea importanţei educaţiei pentru sănătate; promovarea comportamentelor sănătoase
şi prevenirea comportamentelor cu risc (campanii antidrog, împotriva fumatului etc) .
O altă dimensiune a educaţiei pentru societate o reprezintă educaţia religioasă a cărei
calitate poate fi îmbunătăţită prin parteneriate cu reprezentanţi ai Bisericii. Astfel, se pot realiza
vizite, convorbiri tematice, cântece, colinde, excursii care au ca obiectiv turistic mănăstiri.
Într-o accepţiune generală, educaţia este procesul (acţiunea) prin care se realizează
formarea şi dezvoltarea personalităţii umane. Educaţia este contiună. Ea începe din primele
momente ale vieţii şi se încheie odată cu ea.
Fiecare copil este unic, iar educaţia trebuie să ţină cont de particularităţile individuale
ale fiecărui copil. Rolul educatoarei este extrem de mare în acest sens.
Educatoarea este persoana care trebuie să ofere ocazii de dezvoltare fiecărui copil în
parte, pentru că grădiniţa este locul unde are loc procesul de dezvoltare a personalităţii ca parte
componentă a educaţiei timpurii.
De aceea, formarea continuă a cadrelor didactice, a asistenţilor sociali şi a altor categorii
de personal de îngrijire care, prin activitatea lor, trebuie să colaboreze cu părinţii în domeniul
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educaţiei şi îngrijirii copilului, este una dintre componentele psihopedagogice esenţiale în
atingerea scopului propus.
„Menirea firească a şcolii nu este să dea învăţătură, ci să deştepte, cultivând
destoiniciile intelectuale în mintea copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa.” (Ioan Slavici)

Bibliografie:
Culea , Laurenţia. - Curriculum pentru educarea timpurie – o provocare ? , Ed Diana, 2009;
Gutium I, Mămăligă M, Mumjiev G - Parteneriatul pas cu pas , Ed. Fundaţia Internaţională
pentru sisteme Electorale, Chişinău, 2000;
Velea , Luciana şi colaboratorii - Participarea elevilor în şcoală şi în comunitate, Ghid pentru
profesori şi elevi , Ed.Agata , 2006;
Vlăsceanu, Gheorghe, Neculau , Adrian - Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în
curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Ed. Polirom , 2002.

Caracterul practic-aplicativ al orelor de Știinţele naturii
desfășurate la clasa a IV-a
prof. Ancăn Nicoleta, Șc. Nr 11 “Șt.O.Iosif” Brașov
înv. Ciorobea Lenuța, Șc. Nr. 2 ”G. Călinescu” Onești
Spre deosebire de învăţarea în sens larg, care se referă la dobândirea experienţei
individuale de comportare, învăţărea şcolară este un proces care se conduce după un model,
adică după un plan sau program concret de instruire şi verificare, folosit de profesor. Acest
model asigură, de asemenea, dirijarea şi controlul acţiunilor elevului.
Din acest punct de vedere, se poate spune că învăţarea (activitatea de însuşire a
cunoştinţelor şi de dobândire a deprinderilor) este un fenomen psihologic a cărui "soartă" se
află esenţialmente "în mâna profesorului", reproducând atât structural, cât şi funcţional,
parametrii obiectivi ai acţiunii pedagogice.
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Preferinţele elevilor privind metodele de predare
Plăcut %
Stil
Discuţii în grup
Jocuri / similări
Drama
Lucru la arte
Design
Experiment
Opţiuni (la alegere)
Calculator
Explorarea sentimentelor (empatie)
Citirea literaturii
Idei practice
Lucrări de laborator
Cercetare la bibliotecă
Planşe, tabele
Abilităţi practice
Lucrări de teren
Lucrări cu final deschis
Lucrări tematice
Crearea de produse
Lucru individual
Invenţii
Organizarea de date
Empatia
Observarea
Fişe de lucru
Citirea pentru informare
Folosirea tehnologiei
Termenele limită
Planificări orare
Analiza
Teorie
Eseuri
Prelegeri

80
80
70
67
63
61
61
59
59
57
52
50
50
46
43
43
43
41
41
41
39
37
35
30
28
26
24
24
17
17
15
13
11

Neplăcut %
4
2
9
9
4
11
4
22
11
9
9
11
24
15
17
20
20
11
11
26
20
20
30
13
17
30
26
50
41
35
39
28
70

Neutru
%
17
17
22
26
33
28
33
20
30
35
37
37
26
37
39
35
37
48
43
33
41
43
35
57
52
43
46
26
41
46
43
54
19

Datele au fost culese din chestionarul administrat la elevi de 11-18 ani de către M.
Hebditch, Gillingham School, Dorset, 1990. (Geoff Petty, Teaching Today, 2007)
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Piramida învățării (Geoff, Petty, Profesorul azi, pag. 138) prezintă procentajul materiei
memorate de elevi prin aplicarea diferitelor metode și activități de învățare. Această piramidă
arată că șî activitățile pasive sunt importante, dar nu suficiente, întrucât, pentru o memorare
eficientă și de lungă durată elevul este solicitat să proceseze informația cu mai multe părți ale
creierului și să se folosească de mai multe simțuri și stiluri de învățare (învățarea mulisenzorială).
În continuare sunt prezentate câteva exemple de activități de învățare, care pot fi
aplicate cu succes la clasa a IV-a.
Elevii vizionează pentru început prezentarea: www.youtube. Plant Physiology:
Phototropic Response (Britannica.com), după care vor realiza experimentul, îndrumați de
cadrul didactic.
Experiment fototropism si geotropism
Metoda experimentului este apreciată ca ,,cea mai importantă metodă de cercetare,
deoarece furnizează date precise şi obiective” (Cosmovici, A., 1996). Astfel, spre deosebire
de observaţie, unde cercetătorul aşteaptă apariţia şi manifestarea fenomenului studiat,
principala caracteristică a experimentului constă în provocarea intenţionată a manifestării
fenomenului, pe de o parte şi în varierea condiţiilor de manifestare a acestora, pe de altă parte.

Studiul de caz
Această metodă îi permite profesorului să realizeze un învățământ formativ prin
participarea activă a elevilor la lecție. Studiul de caz presupune prezentarea unei situații reale,
de interes pentru elevi, a cărei abordare să îi determine să se implice activ, prin găsirea de
soluții viabile, practice.
Ȋn studiul de caz se parcurg următoarele etape:
1. Alegerea cazului, care trebuie:
-
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-

să fie atractiv, interesant, actual;

să fie accesibil, în concordanţă cu capacitatea de învăţare şi cu experienţa de
cunoaştere a elevilor;
-

să permită, pe cât posibil, o abordare interdisciplinară;

să deţină un mare potenţial pedagogic, solicitând din partea elevilor o activitate
cât mai intensă şi complexă;
-

să fie prelucrat didactic şi subordonat obiectivelor activităţii de instruire;

-

să conţină o situaţie-problemă care se cere a fi rezolvată prin luarea unor decizii.

Caz: Se comportă plantele la fel în condiții diferite de lumină și poziție?
2. Prezentarea cazului:
efectuată de cadrul didactic, fie verbal, fie cu ajutorul unor mijloace tehnice
(prin film, înregistrare audio, videoproiecție, etc.)
Caz: În urma vizualizării materialului, elevii vor fi împărțiți pe grupe. Fiecare grupă va
avea de monitorizat comportamentul unor plante din aceeași specie, în condiții diferite:
- grupa 1: o plantă așezată în poziție verticală, în lumină de intensitate moderată, albă
(aceasta va fi planta martor, în funcție de care se vor face aprecierile)
- grupa 2: o plantă așezată în poziție verticală, în lumină intensă, albă
- grupa 3: o plantă așezată în poziție orizontală, în lumină moderată, albă
- grupa 4: o plantă așezată în poziție verticală, fără lumină
- grupa 5: o plantă așezată în poziție verticală, în lumină roșie
- grupa 6: o plantă așezată în poziție verticală, în lumină verde
3. Adunarea de date:
- informaţiile privitoare la cazul prezentat pot fi oferite în totalitate de cadrul didactic
sau pot fi obţinute de elevi, prin activităţi de documentare, observare, experimentare, etc.,
desfăşurate în clasă sau în afară clasei, individual sau în grup, sub îndrumarea cadrului didactic
sau în mod independent;
Caz: Pe parcursul a două săptămâni, elevii și-au studiat fiecare planta, având grijă s-o
ude, să-i ofere condițiile de viață prielnice, să-i măsoare dimensiunea și să observe toate
modificările prin care aceasta a trecut. Fiecare elev și-a notat toate aceste transformări.
4. Analiza cazului de către elevi:
- se face pe baza prelucrării datelor
Caz: Pe parcursul studiului, plantele unor elevi nu au supraviețuit.
Care au fost motivele? Elevii au identificat următoarele:
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- unii elevi au uitat să ude plantele, acestea uscându-se, sau au făcut exces de zel
udându-le până când acestea s-au înecat;
- alți elevi nu au fost atenți la condițiile de viață ale plantei, oferindu-i prea multă sau
prea puțină lumină, ceea ce a dus la eșuarea studiului.
5. Rezolvarea cazului:
construirea unor variante/alternative de soluţionare, compararea lor şi alegerea variantei optime
prin luarea unei decizii, experimentarea şi validarea deciziei.
Caz: Concluzia studiului a arătat că plantele se dezvoltă diferit, în funcție de condițiile
de viață. Astfel:
-

grupa 1: planta se dezvoltă normal

-

grupa 2: planta crește mai rapid o scurtă perioadă de timp în direcția luminii, după care
ritmul de creștere încetinește din cauza intensității luminii

-

grupa 3: planta își îndreaptă vârful tulpinii în sus, datorită geotropismului negativ

-

grupa 4: planta nu se dezvoltă, din cauza lipsei luminii

-

grupa 5: planta se dezvoltă mult mai repede, datorită luminii complementare

-

grupa 6: planta se dezvoltă foarte încet

Atât experimentul, cât și studiul de caz sunt activități de învățare plăcute de elevi și
așteptate cu mare interes. Copiii se împlică activ în realizarea sarcnilor, iar memorarea etapelor
de rezolvare este un proces de lungă durată, fapt ce demonstrează o învățare temeinică.
Bibliografie: Petty, Geoff: Profesorul azi, Ed. Atelier Didactic, București, 2007
www. youtube. com / Plant Physiology: Phototropic Response (Britannica.com)

Cerinţe metodice specifice organizării și realizării exerciţiilor de
comunicare
Prof. înv. primar Jurcă Margareta
Pentru ca exerciţiile şi jocurile didactice să ducă la obţinerea unor finalităţi optime, în
organizarea şi desfăşurarea lor se impun unele cerinţe:
a)
Stabilirea
prealabilă,
riguroasă
a
conţinutului
amplasarea acestuia în sistemul lecţiilor de limba şi literatura română:

şi

- Dacă prin exerciţii şi jocuri se vizează familiarizarea copiilor cu anumite situaţii,
acţiuni, ori dacă se preconizează deschiderea spirituală către un conţinut informaţional ce
urmează a fi asimilat, exerciţiile şi jocul se plasează în partea introductivă a lecţiei;
- Dacă se urmăreşte rezolvarea exerciţiului în scopul formării unor priceperi şi
deprinderi, jocul va fi cu caracter aplicativ;
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- Dacă scopul lecţiei este sistematizarea ori verificarea unor cunoştinţe, priceperi,
deprinderi, atunci exerciţiile şi jocurile de comunicare se amplasează fie după parcurgerea unor
sisteme de lecţii, fie ca activităţi de muncă independentă şi individuală.
b)
Accentuarea caracterului de seriozitate şi responsabilitate ce trebuie adoptat de
fiecare elev. Toţi copiii trebuie să conştientizeze că aceste exerciţii şi jocuri sunt situaţii de
învăţare.
c)
Toţi elevii trebuie să beneficieze în mod egal de informaţia ce reprezintă
obiectivul exerciţiului, să-şi însuşească experienţa vizată.
d)
Cunoaşterea exactă de către învăţătoare a conţinutului, regulilor şi detaliilor
exerciţiilor şi jocurilor, a tuturor semnificaţiilor formativ - educative, în scopul organizării şi
dirijării sigure şi degajate a demersurilor educative.
e)

Pregătirea materialului impus de conţinutul şi obiectivele urmărite.

f)
Informarea copiilor asupra obiectivelor operaţionale urmărite şi a criteriilor de
evaluare a rezultatelor obţinute.
g)
Integrarea exerciţiilor şi jocurilor de comunicare în metodologia generală
a lecţiilor de limba şi literatura română.
h)
Gradarea sarcinilor la fiecare exerciţiu şi joc pornind de la etapa de dezvoltare
în care se găsesc copiii, adaptând, în funcţie de particularităţile individuale, în mod diferenţiat,
aceste sarcini.
Exerciţii de comunicare orală
A. Exerciţii de dialog şi joc de rol

Obiective:
-să stabilească relaţii directe de dialog cu persoane de statuturi diferite în situaţii
diverse;
-să formuleze mesaje orale unor persoane cu statuturi diferite;
-să alcătuiască texte dialogate în diverse situaţii de viaţă.
Exemplu:
Formulează cât mai multe răspunsuri pentru întrebările:
a)

Cum se comportă un copil politicos?

b)

Ce se întâmpla toamna in natură?

c)

Care sunt calităţile unui om adevărat?

B. Exerciţii de formulare a unor mesaje orale unor persoane cu statuturi diferite
Obiective:
- să formuleze mesaje orale simple în situaţii de viaţă diverse;
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- să adapteze mesajul emis la receptor, utilizând forma de adresare adecvată vârstei şi
statutului acestuia;
- să folosească tehnici de persuasiune pentru a-şi susţine opinia.
Exemplu:
Formulează un mesaj prin care:
a)

Inviţi un coleg la petrecerea de ziua ta;

b)

Îi recomanzi prietenului tău să vizioneze un film;

c)

Motivezi doamnei învăţătoare de ce nu ţi-ai scris tema;

d)

Rogi o colegă să îţi explice o problemă de matematică.

C. Exerciţii de reproducere a secvenţelor unui mesaj, de sesizare a conţinutului esenţial
al unui mesaj ascultat
Obiective:
-să formuleze mesaje orale după conţinuturi date;
-să reproducă componentele esenţiale ale unui mesaj;
-să depisteze în mesaje cuvinte, propoziţii incorect plasate, neconforme cu conţinutul
esenţial.
Exemplu:
Povesteşte pe scurt „Fata babei şi fata moşneagului” de Ion Creangă. Tu cum ai fi procedat
dacă erai:
a)

moşneagul;

b)

Sfânta Duminică;

c)

fata babei.
Exerciții de com unicare scrisă

Exerciţii de dezvoltare a capacităţilor de comunicare verbală scrisă
Obiective:
-formarea comportamentului de cititor;
- formarea comportamentului de emiţător de mesaje scrise.
Exemplu:
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*Privește imaginile. Stabilește câte silabe are fiecare cuvânt și scrie literele cunoscute.

*Priveşte imaginile. Stavileşte câte silabe are fiecare cuvânt şi scrie literele cunoscute.

*Scrie numele copiilor:

*Subliniază silaba ma

nara nai mama iar cana Ana rama
Mara
Aura mamaia
marmura penar marama nun mura Manea urma ram rana

*Transcriere

am a

M

m

mama

A

ma

Exerciții de c o m u n i c a r e nonverbală
Exerciţii de dezvoltare a capacităţilor de comunicare nonverbală
Exemplu
Comunică fără să vorbeşti următoarele:
a) Nu mi-am scris temele pentru că am uitat!
b) Nu am observat că vaza este pe colţul mesei şi, când m-am întors, am lovit-o, a căzut
şi s-a spart.
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Educarea elevilor în spiritul eco
Prof.înv.primar Drăgan Daniela -Şcoala
Gimnazială Nr.2 Lugoj
Spiritul ECO înseamnă grija pentru natură şi crearea unui mediu favorabil creşterii
sănătoase a unui copil. Protejând mediul înconjurător, îi ajutăm pe copii să crească mai
sănătoşi. Această conştiinţă ecologică trebuie să fie încurajată şi dezvoltată şi la copii.
Trăim într-o lume din ce în ce mai aglomerată şi mai poluată, de aceea trebuie să
încercăm să deschidem ochii copiilor noştri către minunile naturii. Suntem zi de zi acaparaţi de
tot ceea ce ne oferă televizorul, internetul, computerul, telefonul mobil şi tot felul de alte
aparate electronice. Copiii noştri sunt astfel îndepărtaţi de plăcerea de a explora natura. Studiile
şi învăţatul în general, lasă puţin timp pentru joacă, afară. Şi chiar atunci când ies afară, copiii
observă şi simt lipsa spaţiilor verzi şi largi.
Copiii din ziua de astăzi trăiesc mult mai diferit decât o făceam noi cu ceva timp în
urmă. Petrec cel mai mult timp în casă, în faţa calculatorului sau uitându-se la televizor, iar
atunci când se joacă, totul este foarte bine structurat: ei practică sporturi organizate sau
participă la întâlniri cu alţi copii, deja stabilite de părinţii lor. Unde s-a pierdut obiceiul de a
explora pur şi simplu lumea înconjurătoare?
Desigur, există câteva explicaţii. În principal, lumea nu mai este un loc atât de sigur. În
cele mai multe familii, ambii părinţi lucrează toată ziua, aşa că, nimeni nu mai are grijă de
copii, mai ales dacă sunt mai mari. Prin urmare, părinţii, mai degrabă vor să îi ştie în siguranţă,
în casă, decât jucându-se pe străzi.
Totuşi, mai pot copiii din ziua de azi să exploreze lumea? Da, totul depinde de părinţi,
şcoală şi societate. Este foarte uşor să-i înveţi pe cei mici diferite lucruri despre natură, să le
spui poveşti şi să le araţi imagini din cărţi sau atlase, dar mult mai eficient este să-i duci în
drumeţii sau excursii unde pot urmări nemijlocit natura.
Le vorbim adesea copiilor despre animalele ce trăiesc în jurul lor: păsări, gândăcei,
mici reptile, veveriţe etc. Mulţi consideră că aceste animale trăiesc doar în sălbăticie, fără să se
gândescă ca le pot întâlni şi în parcurile din apropierea casei. De aceea, trebuie să-i ducem la
Grădina Zoologică. Acolo le pot observa şi lua contact direct cu acestea.
Copiii trebuie să deprindă cunoştinţe şi despre viaţa plantelor. Îi învăţăm cum folosesc
oamenii toate darurile naturii (lemn pentru construcţii, alimente, fibre pentru haine etc.), dar
experienţa plantării unei flori ori a unui copac le dezvoltă spiritul civic, dragostea pentru natură
şi îi responsabilizează. Îngrijindu-l zi de zi, îşi dă seama cât de greu creşte şi se dezvoltă şi, cu
siguranţă, nu va mai rupe cu uşurinţă o plantă, nu va scrijeli scoarţa unui copac. Vor putea cu
mândrie ieşi în natură ştiind că, acolo, undeva în ţara asta, un copac creşte şi dăruieşte ce are el
mai bun: aer curat, umbră…
Toate aceste experienţe trebuie neapărat să implice toate simţurile copiilor.
De aceea, la clasă am organizat o serie de activităţi care s-au desfăşurat în natură. De 1
Iunie am sărbătorit, cu toţii, la adăpostul copacilor şi pomilor din grădina unei eleve din clasa
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noastră. Am admirat frumuseţea grădinii pline de flori şi arbuşti prin care zumzăiau albinele şi
bondarii. Am observat minute în şir un şarpe care îşi făcea siesta pe o insuliţă din mijlocul bălţii
amenajată în spatele grădinii. Nişte raţe sălbatice şi câteva lişiţe care pluteau pe apă, ne-au atras
atenţia şi ele. Nuferii galbeni şi roz au fost o bucurie pentru copii. Broscuţele săreau de pe mal
una câte una la apropierea noastră sau stăteau şi orăcăiau pe câte un nufăr, fără să le pese de ce
se întâmpla în jurul lor. Am ascultat cântecul păsărelelor ce se bucurau de căsuţele atârnate prin
copacul uscat, pe care proprietarul nu s-a îndurat să-l taie şi i-a găsit un rost: este casa păsărilor
de tot felul şi atracţie în perioada sărbătorilor de Crăciun, fiind împodobit cu tot felul de lumini.
Am zburdat apoi, pe câmpul din apropiere, am jucat fotbal sau am călărit. A fost minunat! Zile
şi săptămâni la rând am povestit despre ce au văzut şi simţit în acel loc de vis şi, de multe ori,
la cunoaştere mediului am exemplificat cu cunoştinţele dobândite nemijlocit, în acea zi.
Această experienţă am repetat-o timp de patru ani, prin bunăvoinţa aceloraşi părinţi, dar şi ai
celorlalţi copii, care au ales să se bucure alături de noi.
Pentru că tuturor ne place să ne relaxăm în parcurile oraşului şi pentru că acestea nu
arată aşa cum ar trebui, împreună cu preşcolarii de la Grăd. PP5 am ecologizat parcul din Micro
V, apoi am încins jocuri printre puţinii copaci ce străjuiesc aleile.
La sfârşit de an şcolar, când căldura din clasă a devenit insuportabilă, am fugit la umbra
copacilor din acelaşi parc. Ne-am relaxat, am respirat aer curat, am admirat florile şi copacii,
am ascultat păsările şi ne-am stâmpărat setea cu apa rece de la cişmea. Copiii şi-au dat seama
de importanţa naturii pentru sănătatea şi liniştea sufletească a omului, că trebuie să o ocrotim
pentru ca să ne putem bucura de ea.
Finalul de an a adus şi excursia mult aşteptată, cu ocazia căreia am străbătut şi cunoscut
o mică parte din pământul românesc, atât de apreciat pentru frumuseţea lui. Zilele
premergătoare plecării au fost dedicate instruirii elevilor cu privire la comportamentul ce
trebuie abordat într-o călătorie. Am discutat îndelung despre ce trebuie să facem pentru a nu
altera natura, ci de a o proteja, pentru ca toată lumea să se bucure de beneficiile ei. Şi aşa a şi
fost. Am avut grijă să nu aruncăm ceva pe jos, drept pentru care, punguţa pentru resturi a fost
mereu la îndemână. Am admirat natura fără să luăm ca „amintire” vreo floare, vreo frunză sau
vreo crenguţă.
Am aflat o mulţime de lucruri despre istoria ţării noastre şi am înţeles că natura a fost
un aliat de nădejde al strămoşilor noştri în lupta cu duşmanii. Castelul de la Hunedoara
împrejmuit de ape, Cetatea Devei „cocoţată” pe un vârf de stâncă, pădurile dimprejur care au
fost „casă” pentru localnici pe timp de război, au venit să demonstreze acest lucru.
Desigur, activităţile prin care copiii au învăţat să iubească şi să ocrotească natura au
fost mult mai multe. Amintesc aici:


Eno Day Tree-Ziua Plantării Arborilor - am plantat copaci în grădiniţa şcolii şi la

final am fost foarte mândri de rezultatul muncii în echipă;


Proiectul „Ajutaţi pădurea să zâmbească!”- copiii au realizat planşe cu sfaturi ce

vizează tema proiectului;
La orele de abilităţi am confecţionat mărţişoare, felicitări, obiecte pentru Târgul
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de Crăciun şi jucării muzicale din materiale reciclabile, spre încântarea copiilor. Au strâns
cu sârg şi ei şi părinţii toate materialele, iar înainte de a le folosi, am stabilit care sunt sau nu
sunt reciclabile, motivând şi exemplificând cu obiecte ce provin din aceste materiale. Jucăriile
muzicale le-am folosit şi încă le mai folosim la orele de muzică, unde ne ajută să păstrăm ritmul
melodiei sau ne acompaniază, creând în clasă o atmosferă veselă şi antrenantă.


„Ziua Pământului”- Să ajutăm Pământul să zâmbească! – au fost organizate tot

felul de acţiuni la nivel de clasă şi apoi, fiecare copil şi-a scris gândurile în legătură cu planeta
noastră, pe un bileţel, care a fost lipit la panoul special amenajat în acest scop;


„Ziua Apei”- s-au realizat postere şi machete referitoare la importanţa apei pentru

viaţa omului şi metode de economisire şi refolosire a acesteia;


„Să salvăm copacii!”- colectare de hârtie;



Proiectul „Eco Şcoala”- diferite activităţi ecologice.

Activităţile acestea sunt o modalitate eficientă şi plăcută de educare a elevilor. Ele
stârnesc interesul, implicarea tuturor copiilor şi creativitatea acestora. Îi face să privească
natura cu alţi ochi, să fie mai apropiaţi de cea care le oferă cu atâta generozitate tot ce are, să
fie mai buni şi mai frumoşi, sufleteşte.
Căci, să nu uităm că: „Frumuseţea naturii este egalată doar de frumuseţea sufletului”
(Victor Hugo)
Să-i învăţăm pe copii sa iubească plantele, să iubească pădurile, să iubească animalele,
să le respecte! Să-i învăţăm că sănătatea lor depinde de sănătatea naturii!

Educaţia interculturală în școală
Prof. înv. primar Stan Nicoleta,
Școala Gimnazială Lucieni, Dâmbovița
Multiculturalitatea înseamnă înţelegerea, acceptarea şi recunoaşterea diferenţelor
dintre indivizi din culturi diferite care interacţioneaza unii cu alţii şi în ultima instanţă trăiesc
în acelaşi spaţiu .Se suprapun trei tipuri de interacțiuni,cognitivă - care cuprinde elemente
simple,fundamentale din domeniul psihologiei sociale,antropologiei culturale,sociologiei etc.
reînterpretate, adaptate şi armonizate în funcţie de necesităţile proprii;
 instrumental – metodologică - pedagogia interculturală apelează la acelaşi ansamblu
de metode activ-participative, la aceleaşi strategii de învăţare prin cooperare,prin
descoperire pe care le utilizează orice formă de pregătire modernă şi eficientă.
 expresivă (relaţional-comportamentală) - aceasta constând în efortul susţinut şi
responsabil al nostru,al cadrelor didactice , de autoconstrucţie interioară şi în
disponibilitatea transferării unor astfel de atitudini de deschidere către diversitate,către
întregul spaţiu educaţional(şcolari, părinţi, personal de sprijin etc).
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Formarea noastră pentru interculturalitate ne va ajuta: să răspundem nevoilor fiecărui
copil ,să le recunoaştem aptitudinile,să le asigurăm medierea de care aceştia au nevoie şi să
veghem ca fiecare să fie recunoscut în cadrul grupului; să descoperim, să apreciem şi să ajutăm
la valorificarea aptitudinilor copiilor născuţi în medii defavorizate.
Este evident că interculturalismul devine o experienţă umană normală şi mai ales
inevitabilă. Formarea şi educarea copiilor să nu fie lăsate să se deruleze de la sine, ci să
constituie preocupări majore ale cadrelor didactice.
Sentimentul apartenenţei la o comunitate multiculturală se formează din primii ani ai
vieţii, altfel spus, în cei ,, şapte ani de acasă’’, care includ, firesc, anii petrecuţi în familie.
Cadrele didactice bine intenţionate,convinse pe drept că toţi copiii sunt egali, iar
majoritarii nu sunt mai presus de ceilalţi, ignoră diferenţele dintre copii, stabilind perspectiva
majoritară ca normă aplicabilă tuturor şi fără negociere.
Vom considera interculturalitatea o parte componentă a realităţii zilnice din școală,şi
nu o temă sau o activitate adăugată. De asemenea acordăm atenţie materialelor expuse,
organizării spaţiului care să permită învăţarea prin colaborare, comunicarea, şi nicidecum
marginalizarea unor copii. Am căutat să deschidem spaţiul școlii către comunitate şi specificul
ei organizând întâlniri, excursii, serbări cu specific intercultural.
Educaţia interculturală derulată prin acţiuni la nivelul şcolarilor au vizat următoarele
obiective specifice:
promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească între
români şi alte etnii;
transmiterea de cunoştinţe despre propria cultură şi despre alte culturi aparţinând altor
etnii;
formarea unor deprinderi legate de viaţa într-o societate multiculturală;
formarea atitudinii de respect faţă de propria cultură şi a celorlalte etnii şi combaterea
discriminării şi a intoleranţei;
promovarea unor relaţii de prietenie şi de bună înţelegere între români şi celelalte
naţionalităţi.
învăţarea unor cuvinte, expresii, cântece şi dansuri în limba rromani, respectiv română.
La îndeplinirea
părinţi,comunitatea.

acestor obiective au contribuit: copii, cadre didactice,

Acţiunile realizate în cadrul proiectului s-au desfăşurat în cadrul unor : vizite,
,spectacole plimbări, concursuri tematice, jocuri, realizarea unor expoziţii cu lucrările copiilor,
albume, casete video, activităţi specifice cu participarea ca invitaţi, a copiilor din grupa
maghiară. De exemplu activitatea de observare a costumelor populare, de învăţare a unor
cântece, dansuri populare.
În cadrul proiectului ,, Primăvara în Europa’’ cu tema ,, Prietenie fără frontiere’’
am desfăşurat diferite activităţi educative prin care am urmărit următoarele obiective:
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să-şi formeze reprezentări despre Globul Pământesc, harta Europei, să intuiască locul
central ocupat de România în acest spaţiu;
să denumească câteva ţări despre care au auzit;
să cunoască câteva steaguri reprezentative ale unor ţări mai cunoscute;
stimularea copiilor în vederea definirii propriei identităţi ca parte integrantă a societăţii;
cunoaşterea şi respectarea valorilor culturii naţionale şi a altor etnii;
cultivarea capacităţii de comunicare, colaborare şi cooperare;
să manifeste prietenie, toleranţă, armonie faţă de alte popoare;
Considerăm că una dintre cele mai importante realizări în urma acestor acţiuni a fost
prietenia stabilită între copii. Ei au trăit bucuria şi satisfacţia de a contribui la ceva ce este
frumos şi aparţine tuturor, în continuare vor fi stimulaţi să-şi manifeste fantezia, spiritul
creator, să colaboreze şi să coopereze depăşind barierele lingvistice sau de orice altă natură.
Proiectul corespunde întocmai conceptului nostru privind educaţia tinerei generaţii, şi
anume, formarea unei conştiinţe deschise care acceptă şi respectă diversitatea culturală şi
socială.
Într-o Europă unită deosebirea cuvintelor nu este o piedică în calea comunicării, căci
există un limbaj comun: muzica, dansul, pictura respectul, iubirea, toleranţa.
Şcoala are misiunea de a permite fiecărui copil să crească, să-şi dezvolte spiritul, corpul
şi inima, deci inteligenţa, sensibilitatea, creativitatea; să permită copiilor să înveţe să trăiască
împreună, unii cu alţii, cu persoane diferite, să-şi poată ocupa progresiv locul în societate, să
poată deveni cetăţeni activi.
Experienţa de zi cu zi mă determină să afirm că nouă, cadrelor didactice, ne revine un
rol deosebit de important în crearea unei atmosfere prietenoase, plină de respect între copii şi
între părinţi, pentru a se evita unele neînţelegeri sau conflicte interrasiale. Este imperios
necesară toleranţa, indiferent din ce familie provin copiii clasei din punct de vedere etnic,
religios, social,etc. În activitatea mea m-am confruntat cu situaţii când au venit copii din medii
total diferite: familii foarte sărace, familii de religii diferite, copii din medii profesional diferite,
cu culturi diferite sau de etnii diferite, situaţie în care obiectivul meu principal a fost acela de
a-i determina pe aceşti copii să nu simtă sau să simtă cât mai puţin felul provenienţei lor,
ferindu-i de fenomenul frustrării care ar putea avea repercursiuni asupra personalităţii în
formare a copilului mic.
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Educaţie în spiritul voluntariatului
Prof. înv. primar Doamna Nicoleta, Şcoala Gimnazială ,,Diaconu Coresi”, Fieni
Prof. înv. primar Istrate Elena, Şcoala Gimnazială ,,Diaconu Coresi”, Fieni

În săptămâna 9 - 13 mai 2016, Clasa a II-a C step by step “Albinuțele vesele” din cadrul
Școlii Gimnaziale “Diaconu Coresi” Fieni a organizat, în parteneriat cu Centrul Europe Direct
Târgoviște, Primăria Orașului Fieni, Biblioteca Orășenească ''Mircea Popescu'' Fieni și cu
Asociația Părinților din Școala Diaconu Coresi Fieni, proiectul național „Fii voluntar la
Fieni!”. Proiectul s-a desfășurat sub umbrela evenimentului naţional anual “Săptămâna
Națională a Voluntariatului” (SNV).
Săptămâna Națională a Voluntariatului este un eveniment ce se adresează tuturor
acelora care pot avea un rol în dezvoltarea comunității, fiind menit să mobilizeze cât mai multe
organizaţii şi voluntarii lor, pentru a sărbători împreună voluntariatul şi pentru a recunoaşte
public implicarea şi puterea de dăruire a voluntarilor.
SNV este coordonat la nivel național de asociația Pro Vobis – Centrul Național de
Resurse pentru Voluntariat, cu sediul la Cluj-Napoca și are loc întotdeauna în fiecare
primavară, anul acesta desfășurându-se în perioada 09 - 15 mai. SNV are un slogan nou în
fiecare an, menit să mobilizeze voluntari şi organizaţii deoportivă, în anul 2016 sloganul SNV
fiind “Orice zi e bună pentru a fi voluntar!”. Există şi o culoare pentru fiecare ediţie a SNV.
Culoarea SNV în acest an a fost albastrul, care semnifică speranță, bucurie, linişte.
Proiectul nostru a fost înscris în calendarul SNV, pe platforma online dedicată
evenimentului http://www.saptamanavoluntariatului.ro, organizatorul punându-ne la
dispoziție o serie de materiale de promovare: afiș personalizabil A4/A3, facebook cover, sigla
SNV, bannere, fluturași personalizabili, tricouri, comunicate de presa pre și post-eveniment,
toate cu sloganul și însemnele SNV.
Școala Gimnazială “Diaconu Coresi” Fieni a fost recunoscută ca partener local, având
un rol important în organizarea evenimentului național “Săptămâna Națională a
Voluntariatului”.
Proiectul, constituit dintr-o serie de demonstrații și exemple concrete, a fost coordonat
la nivelul unității școlare de cadrele didactice Nicoleta Doamna, Elena Istrate și Camelia
Moraru.
Prin acest proiect s-a urmărit:
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-

formarea elevilor în spiritul implicării voluntare şi soluţionării unor probleme sociale,
culturale şi educaţionale identificate în comunitatea în care trăiesc,

-

familiarizarea cu instituțiile, misiunea și valorile Uniunii Europene,

-

provocarea lor de a-şi conştientiza propriul loc şi rol în România și în Europa, la
creșterea gradului de conștientizare al elevilor privind pericolele și beneficiile mediului
online,
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-

punerea la dispoziția elevilor a informațiilor, resurselor și uneltelor necesare pentru
crearea unui mediu mai sigur şi mai responsabil pe internet, la stimularea interesului
pentru lectura individuală și colectivă, în vederea dezvoltarii și activizării vocabularului
și a dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală,

-

dezvoltarea unor aptitudini speciale şi antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi
bogate în conţinut,

-

cultivarea interesului pentru lectură şi fructificarea talentelor personale,

-

conştientizarea tinerilor cu privire la importanţa conservării mediului şi a civilizării
semenilor, adoptării unui comportament responsabil, informării în ceea ce priveşte
protecţia mediului.

În acelaşi timp, proiectul s-a vrut a fi un izvor de entuziasm şi inspirație pentru întreaga
comunitate cu privire la faptul că împreună, prin voluntariat, avem şansa să facem lucruri mai
multe şi mai bune şi putem produce o schimbare atât în ceea ce priveşte nedreptatea socială,
cât şi în ceea ce priveşte protecţia mediului.
Obiectivele urmărite în proiect au fost următoarele:


îmbogăţirea cunoștințelor elevilor cu privire la Uniunea Europeană;



familiarizarea elevilor cu statele Uniunii Europene și cu însemnele caracteristice
acesteia,



familiarizarea elevilor cu drepturile și obligațiile cetăţeanului european,



cunoașterea drepturilor fundamentale ale copilului (dreptul la viaţă, dreptul de a avea o
cetățenie, dreptul la educație și joc, dreptul de a beneficia de servicii medicale),



conștientizarea pericolelor pe care le poate genera socializarea în rețelele sociale online,



implementarea unei atitudini pozitive și responsabile a copiilor față de internet ,



stimularea gustului pentru lectură,



îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit,



stimularea imaginaţiei şi a creativităţii verbale,



promovarea în rândul elevilor a respectului pentru natură,



formarea deprinderilor elevilor de a păstra mediul curat,



exprimarea reală a opiniilor, gândurilor, sentimentelor,



dezvoltarea spiritului de echipă.
Temele pe baza cărora a fost realizat proiectul au fost bine structurate, clare și ușor de

înțeles:


22

Câmp de experiență: Cei mai mici cetățeni europeni în acțiune! – Luni 9 mai 2016,
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Câmp de experiență: Sunt cetățean european! am drepturi și obligații! - Marți 10
mai 2016,



Câmp de experiență: Ora de net! – Miercuri, 11 mai 2016



Câmp de experiență: Citim și aflăm lucruri noi! – Joi, 12 mai 2016



Câmp de experiență: Fiii Enei respiră aer curat! – Vineri, 13 mai 2016



Câmp de evaluare și gânduri finale – Vineri, 13 mai 2016.

Reprezentanții Europe Direct Târgoviște ne-au purtat într-o călătorie prin istoria
instituțiilor europene, comunicându-ne date cu privire la crearea și rostul lor și informații
complete, adaptate vârstei elevilor despre ceea ce înseamnă să fii cetățean român în Europa,
despre drepturile și obligațiile pe care le au cei mai mici europeni în contextul sărbătoriri Zilei
Europei.
Teatrul Forum a venit în mijlocul nostru şi prin intermediul lui am învățat să căutăm
argumente și soluții la diverse probleme sociale și de comportament. Piesa de teatru ne-a
stimulat imaginația și puterea de a nu ne lăsa intimidați, ne-a oferit un exemplu despre cum ar
trebui să reacționăm atunci când violența intervine în viața noastră, cum ar trebui să nu stăm
pasivi și să ignorăm violența și intimidarea.
Prin vizionarea unor filmulețe, realizate de Organizația Salvați Copiii România și
dedicate prevenirii şi promovării unui internet mai sigur, fie că acesta este reprezentat de
facebook, de un joc sau de vreun alt mediu de socializare online, am învățat că responsabilitatea
de a cunoaşte atât beneficiile şi pericolele asociate folosirii internetului, cât şi metodele de
suport, prevenţie şi intervenţie în cazul unor situaţii supărătoare pentru copii în mediul online,
ne revine tuturor și trebuie să acordăm o atenție deosebită acestor aspecte care pot afecta
siguranța copiilor.
Becky, o fetiţă de zece ani, ne-a dezvăluit faptul că navigarea în mediul online fără
protecția necesară constituie o expunere la o serie de riscuri cum ar fi: conţinut ilegal și/sau
dăunător, victimizarea prin intimidare, hărţuire sau ameninţare, furtul datelor cu caracter
personal.
În mijlocul bibliotecii, înconjuraţi de cărţi, am încercat să promovăm ideea că lectura
îți dezvoltă inteligența, imaginația, creativitatea și limbajul, că lectura este amuzantă și, deși
pare să fie demodată în societatea computerizată actuală, nu este așa, ea oferind instrumentele
necesare formării, nu doar informării.
Pe malul Ialomiţei am plantat mesteceni, ocazie cu care am învățat cum trebuie să ne
manifestăm în natură, dar și în spațiul public, am aflat informații despre importanța protejării
mediului înconjurător și despre însemnătatea refacerii acestuia. Plantarea copăceilor s-a
finalizat cu o mini lecție, prin intermediul căreia copiii au înţeles relaţia om - mediu
înconjurător şi interdependenţa dintre calitatea vieţii şi calitatea mediului înconjurător.
Evaluarea proiectului a fost atât una de parcurs, cât şi una finală. Evaluarea pe parcurs
s-a realizat prin discuții feed-back cu ocazia desfășurarii fiecărei teme. Evaluarea finală s-a
realizat printr-o activitate comună şi a fost reprezentată de produsul final al proiectului, trei
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afișe ecologice realizate prin tehnica colajului care au ilustrat școala și orașul de vis și o listă
de întrebări adresată persoanelor publice din conducerea orașului.
S-a încercat implicarea în proiect a cât mai multor persoane: părinți, cadre didactice,
cetățeni ai orașului, diverse instituții și organizații pentru ca proiectul nostru să aibă un impact
cât mai mare.
Proiectul „Fii voluntar la FIENI!” a urmărit să realizeze exemple de bună practică, să
stimuleze și să promoveze educația pentru voluntariat, să genereze în tânăra generație impulsul
pentru a o face să se implice, să ajute fără să aștepte un folos material.
Suntem bucuroși că am avut ocazia să participăm la acest proiect, să cunoaștem oameni
noi, să ne aducem vechii prieteni lângă noi, să demonstrăm tuturor că uneori exemplul se poate
transforma în semnalul care să marcheze începutul unor fapte bune.

Precepte ale evoluţiei vocabularului la copiii de vârstă preşcolară
Prof. înv. preșcolar Sora Ramona-Nicoleta
Grădinița nr. 94, București
Încă de la vârstă fragedă, copilul îşi însuşeşte limba maternă, limba pe care o vorbesc
adulţii în jurul său. Astfel se instaurează procesul comunicării între copil şi adult, prin
intermediul căruia copiii încep a dobândi cunoştinţe şi a împărtăşi experienţe, gânduri sau
dorinţe. Limbajul folosit de către adulţi, şi în special al educatoarei, reprezintă o prioritate în
transmiterea de cunoştinţe şi nu numai. Vorbirea şi exprimarea adultului precum şi vocabularul
acestuia reprezintă un model pe care copilul îl preia treptat. Conţinutul, tonul, ritmul vorbirii
sunt la fel de importante.
Procesul însuşirii limbii se face treptat, în strânsă legătură cu activitatea desfăşurată de
copil, odată cu posibilităţile acestuia de explorare şi cunoaştere a mediului înconjurător şi, mai
ales, prin contactul cu adulţii. Acest lucru facilitează cunoaşterea de către copil a obiectelor şi
fenomenelor din jur care au denumiri, însuşiri şi asupra cărora omul poate acţiona. Toate
acestea duc la acumularea treptată a cunoştinţelor şi la dezvoltarea percepţiilor şi
reprezentărilor, dar şi la dezvoltarea gândirii şi a operaţiilor acesteia (analiza, sinteza,
comparaţia, generalizarea).
Importanţa dezvoltării limbajului pentru evoluţia armoniasă a personalităţii copilului şi
pentru o bună adaptare, ulterior, la mediul şcolar, este stabilită de multă vreme de practica
educativă şi de studiile teoretice. Preocuparea pentru dezvoltarea limbajului este din această
perspectivă o preocupare majoră a procesului instructiv-educativ din grădiniţă.
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Odată cu pătrunderea în mediul grădiniţei, preşcolarul mic deţine un vocabular care
însumează cu aproximaţie un număr de 1000 de cuvinte, format fiind în cea mai mare parte din
substantive şi verbe. Tot acum se resimt unele dificultăţi de pronunţie a cuvintelor şi folosirea
incorectă a formelor gramaticale. În ceea ce priveşte exprimarea preşcolarului mic, propoziţiile
formulate sunt simple, scurte şi adeseori lipsite de sens sau legături între ele. Acest lucru
explică dificultatea în exprimare şi legarea cuvintelor în fraze, precum şi expunerea construcţiei
corecte a frazelor. Aşa se explică de ce, în cele mai multe cazuri, există o anumită incoerenţă
şi dese treceri de la un subiect la altul în comunicare, fără a exista o legătură între ele. La această
vârstă limbajul copiilor este situativ. Ei exprimă idei şi emit contexte legate momentele
concrete în care se desfăşoară acţiunea. În momentele în care ei îşi exprimă diferite stări,
emoţii, trăiri afective, limbajul lor devine mai corect.
Evoluția limbajului la copil este strâns legată de evoluția gândirii, pentru că limbajul
impune gândirii exigenţele sale culturale, contribuind, în felul acesta, la restructurarea ei.
Extinderea şi complicarea raporturilor dintre copil şi realitatea înconjurătoare, sporirea
independenţei copilului se răsfrâng direct asupra limbajului său. De la limbajul situativ specific
antepreşcolarităţii, se trece la limbajul contextual care cunoaște o dezvoltare coerentă, fiind un
limbaj închegat si structurat. Limbajul situativ de la antepreşcolar are forma dialogului cu
caracter concret, pentru că este legat de împrejurimile şi situațiile particulare la care participă
copilul, pe când limbajul preșcolarului ia înfățișarea monologului, deoarece el povestește ce a
văzut, ce a auzit, fără ca ascultătorii sa cunoască neapărat situația despre care acesta vorbește.
La sfârşitul preşcolarităţii, vocabularul preşcolarului este de circa 4000 de cuvinte
cărora acesta le înţelege şi cunoaşte sensul, fiind capabil să le utilizeze în contexte pentru a
exprima gânduri şi trăiri. Dar, vocabularul copilului de vârstă preşcolară se îmbunătăţeşte nu
numai sub aspect cantitativ, ci şi calitativ. Tot acum se întâmplă ca unii copii să aibă un
vocabular mai sărac in conținut si să se exprime mai greoi, alții deopotrivă, au un vocabular
mai bogat in conținut si o exprimare corecta si coerenta. De asemenea, la aceasta vârsta de
obicei vocabularul pasiv este mai bogat decât cel activ. Unii copii, deși cunosc multe cuvinte
şi le înțeleg sensul, nu le folosesc in vorbire, pentru ca sunt timizi, vorbesc puțin, se exprima
greoi si sunt reținuți când sunt solicitați în actul comunicării.
Calitatea cuvintelor şi cantitatea vocabularului copiilor sunt determinate şi de
particularităţile fonetice. Se constată cu uşurinţă că cei cu tulburări articulatorii au un limbaj
mai sarac şi nediferenţiat. Copilul evită cuvintele cu structură sonoră, complexă, formulările
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complicate şi utilizează un limbaj infantil şi familiar. Zestrea lexicală a copiilor preşcolari este
foarte diferită la intrarea în grădiniţă. Generată de o multitudine de factori, aceasta depinde în
foarte mare măsură de calitatea solicitărilor şi stimulărilor de ordin verbal pe care adulţii le
provoacă. Este necesară astfel ameliorarea problemelor de pronunţie, fiind un prim pas în
pregătirea copilului pentru asimilarea elementelor lexicale mai complexe.
Cu cât vocabularul copiilor este mai bogat, cu cât posibilitatea lor de a asimila şi însuşi
mai multe cuvinte ale limbii vorbite este mare, cu atât aceştia îşi vor putea însuşi noi cunoştinţe,
vor reuşi lesne a-şi exprima gânduri şi dorinţe şi, cu cât procesul gândirii este mai dezvoltat,
cu atât modalităţile lor de exprimare verbală este mai uşoară şi mai facilă. Copiii sunt dornici
de cunoaştere, de explorare continuă a mediului înconjurător, aproape fără epuizare,
curiozitatea lor în ceea ce priveşte evoluţia şi mersul lucrurilor din mediul înconjurător este
inimaginabil de mare; plăcerea cu care descoperă fiecare lucru, obiect, vietate îi fac cu atât mai
nestăviliţi. Toate aceste lucruri îi determină pe copii să vorbească despre ceea ce fac şi
descoperă, să povestească cu entuziasm despre ceea ce încep să cunoască, cristalizându-se
astfel noţiuni de bază în exprimare şi comunicare.
Cadrele didactice din învăţământul preşcolar au sarcina de a stimula îmbogăţirea
vocabularului preşcolarilor cu noţiuni şi cunoştinţe noi despre obiecte, lucruri, fiinţe şi
fenomene din lumea înconjurătoare, prin intermediul activităţilor instructiv-educative.
Cuvântul nu va rămâne pentru copil o simplă exprimare sonoră, ci va contribui la formarea
reprezentărilor despre obiectele, lucrurile şi fenomenele prezentate. Pe lângă îmbogăţirea
vocabularului, se urmăreşte totodată şi activizarea acestuia. Cu alte cuvinte, copiii trebuie să
înveţe să şi folosească în contexte noile cuvinte însuşite şi expresiile pe care le aud şi al căror
sens îl înţeleg. În aceeaşi măsură, exprimarea corectă din punct de vedere gramatical se face
printr-o atenţie deosebită a cadrelor didactice ce au responsabilitatea de a interveni ori de câte
ori este necesar pentru a face corecturile necesare şi pentru a educa astfel o vorbire corectă şi
coerentă la preşcolari.
Formarea şi dezvoltarea unei exprimări verbale corecte şi expresive constituie unul din
factorii importanţi pentru evitarea insuccesului şcolar. Corectarea şi prevenirea acestor
tulburări de vorbire este o obligaţie profesională cadrelor didactice şi de aceea este necesar ca
acestea să apeleze la toate cunoştinţele teoretice şi practice, la toate metodele şi procedeele
didactice posibile pentru a preveni şi corecta limbajul defectuos al copiilor începând cu sosirea
acestora în grădiniţă.
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Predarea integrată a cunoştinţelor în învăţământul preprimar
Prof. înv. preșcolar Dinu Gheorghița
Prof. înv. preșcolar Tescoveanu Mihaela
Preşcolaritatea este cel mai bun moment al vieţii în care se pot forma abilităţi
importante, de bază, pentru : muzică, sport, limbi moderne, dar şi capacităţi de gândire şi
comunicare necesare învăţării şcolare de mai târziu. Procesul instructiv-educativ pe care îl
desfăşurăm în grădiniţă permite fiecărei educatoare punerea în valoare a propriei experienţe
didactice, prin activităţi educative cu caracter integrat şi cu o abordare complexă a
conţinuturilor.
Predarea integrată a cunoştinţelor este considerată o strategie modernă de organizare şi
desfăşurare a conţinuturilor, iar conceptul de activitate integrată se referă la o activitate in care
se îmbrăţişează metoda de predare-învăţare a cunoştinţelor îmbinând diverse domenii şi
constituirea deprinderilor şi abilităţilor preşcolarităţii.
Integrarea este o manieră de organizare a activităţii oarecum similară cu
interdisciplinaritatea, în sensul că obiectivele învăţării au ca referinţă nu o categorie de
activitate ci o tematică unitară, comună mai multor categorii. Nu trebuie însă să se confunde
cele două concepte : interdisciplinaritatea o identificăm ca o componentă a mediului pentru
organizarea cunoaşterii ; integrarea – ca o idee sau un principiu integrator care rupe hotarele
diferitelor categorii de activităţi şi grupează cunoaşterea în funcţie de tema propusă de
educatoare, ori de copii. Integrarea, ca sintagmă este explicată ca revenirea în acelaşi loc, în
aceeaşi activitate, a mai multor activităţi de tip succesiv, care conduc la atingerea obiectivelor
propuse, la însuşirea conţinuturilor, la realizarea în practică a proiectului didactic propus. Prin
activităţile integrate, abordarea realităţii se efectuează printr-un demers global, făcând să
dispară graniţele dintre categoriile şi tipurile de activităţi didactice. Acestea se contopesc întrun scenariu unitar în care tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor ştiinţe : conţinuturile
au subiect comun care urmează a fi elucidat în urma parcurgerii acestora şi atingerii
obiectivelor comportamentale avute în vedere.
Activităţile integrate nu sunt alte activităţi, ci cele pe care noi le proiectăm calendaristic
conform planului de învăţământ, orarului aferent nivelului de vârstă, susţinute de experienţa
cadrului didactic. Am organizat şi desfăşurat activităţi integrate generate de subiecte stabile
planificate pentru tot timpul anului cum ar fi : Flori – plante (după anotimpuri) ; Animale
(domestice, sălbatice) ; Fructe (după anotimpuri) ; Evenimente istorice (I Decembrie, 24
Ianuarie), Fenomene ale naturii ; Tradiţii – obiceiuri sau subiecte dinamice ce se evidenţiază la
un moment dat trezind puternic interesul şi atenţia copiilor. Astfel de activităţi le-am desfăşurat
integrat şi după un scenariu elaborat de mine şi care a început cu întâlnirea de grup iniţiată în
fiecare zi, întâlnire ce se poate realiza sub forma unei povestiri, a întâlnirii cu un personaj
îndrăgit, cu vizita unei persoane adulte ce poate fi : învăţător, medic, poliţist, etc., prezenţa unui
animal sau o întâmplare trăită în zilele cât au fost liberi sau în vacanţă, un eveniment social sau
eveniment special petrecut în familie, etc.
Activităţile din grădiniţă pot fi desfăşurate integrat după scenarii zilnice cu generice
distincte care reunesc activităţi comune şi la alegere dar din zona respectivă sau prin care se
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regăsesc fragmentele de activităţi dintr-o săptămână cu generice de zi, respectând tema şi
subtema săptămânii. Diversitatea şi varietatea materialelor încurajează copiii să se manifeste,
să observe, să gândească, să-şi exprime ideile, să interpreteze date, să facă predicţii. Activităţile
integrate se pot desfăşura fie frontal, fie pe grupuri ajungând până la individual. Dintre
activităţile pe care le-am desfăşurat frontal îmbinate cu microgrupuri şi individual, amintesc :
,,Toamnă, toamnă harnică şi de roade darnică’’, ,,Frunză verde şi-o lalea, ce frumoasă-i ţara
mea’’ , ,,Animale ‘ ,,Primăvară ai sosit, noi îţi spunem : bun venit !’’, , ,Apa – sursă de viaţă’’,
,,În lumea insectelor’’, ,,Viaţa subacvatică’’, ,,Copilărie fericită’’, ,,În curând vom fi
şcolari’’etc.
Desfăşurând activităţile integrat, am observat la copii o eliberare de formalism şi o
libertate mai mare în privinţa capacităţii de expresie oferită acestora. Activităţile integrate se
dovedesc aşadar a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor de învăţare cu viaţa
societăţii, cu tehnologia şi cultura didactică. Lucrând în grupuri, copiii îşi asumă
responsabilităţi şi roluri în microgrupul din care fac parte participând la jocuri de rol
interesante şi iniţiate la sugestia educatoarei sau create de ei. De exemplu :
Centrul ,,Bibliotecă’’ oferă posibilitatea copiilor de a-şi exersa liber opiniile, de a citi
imagini pe care le asociază cu aspecte din viaţă, de a audia poveşti, de a crea poveşti după
anumite tablouri, de a dezvolta dialoguri între personajele întâlnite în cărţi, de a cunoaşte
literele alfabetului asociindu-le cu imagini corespunzătoare, etc.
Centrul ,,Ştiinţă’’ direcţionează copiii spre exersarea atât a conţinuturilor matematice :
jocuri de măsurare, de comparare, de reconstituire, de numărare, grupare, dar şi spre
conţinuturile cunoaşterii mediului : acvariu, lumea plantelor, animalelor, a insectelor, a omului,
etc
- Cultivarea la copii a trăsăturilor cum ar fi curiozitatea, admiraţia, imaginaţia, gândirea
critică, spontaneitatea şi plăcerea în experienţe estetice se realizează pe calea predării grupate
pe subiecte sau unităţi tematice, aşa-numita predare tematică.
Mi s-au părut interesante următoarele teme pe care le-am planificat pentru desfăşurarea
unor asemenea activităţi
Tema: CULORILE – cu subtema – „Peste tot sunt culori”
Pentru realizarea acestei teme am aşezat pe o masă acoperită cu o faţă de masă albă
diverse lucruri: nuci, paie, flori, fructe,pene,sticluţe, condimente, nasturi, fire de lână, tuşuri;
am pregătit jetoane colorate, coli de carton pentru experimente. Copiii au comparat culorile şi
nuanţele, au spus ce simt în legătură cu culorile, au manipulat obiectele, încercând să le descrie
exact folosind comparaţii, au experimentat modul în care obiectele se potrivesc unui anumit
fond. Discuţiile cu copiii ne-au ajutat să descoperim ce culori preferă copiii, ce afinităţi au. Am
confecţionat un album cu fotografii colorate din viaţa copiilor.
Tema am abordat-o prin joc şi experimente. Copiii au fost încurajaţi să folosească
culorile în pictură, desen, modelaj, dar să le şi descopere în diversitatea obiectelor din jur.
Tema: LINIŞTEA – cu subtema – „Liniştea sărbătorilor de iarnă”.
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Perioada premergătoare Crăciunului şi Anului Nou este o etapă în care oamenii se
regăsesc, se bucură unii de alţii, în care familiile se reunesc şi petrec în linişte şi bucurie. Însăşi
natura este parcă mai calmă, mai liniştită.. Mesajul de bucurie senină a Crăciunului poate fi
simţit şi în grădiniţă. Pregătirea sărbătorii, reânvierea obiceiurilor caracterizează poate mai
mult ca în altă perioadă, viaţa grădiniţei. Liniştea am descoperit-o prin atenţie,
ascultare, bună purtare şi prietenie între copii. Copiii au întâlnit liniştea în relaţiile cu ceilalţi,
în comportamentul atent şi înţelegător. Bucuria seninătăţii şi prieteniei au descoperit-o şi prin
armonizarea estetică a încăperilor.
Specialiştii consideră că învăţarea integrată se reflectă cel mai bine prin această predare
tematică (integrarea conţinuturilor), care sprijină dezvoltarea concomitentă a unor domenii, în
loc să se concentreze pe un aspect izolat, lucru nefiresc pentru dezvoltarea copilului.
Predarea tematică presupune integrarea diferitelor discipline prin elaborarea unei idei
interesante care se leagă de mai multe domenii. Ea se face în aşa fel încât să reflecte legăturile
dintre mai multe discipline şi legăturile acestora cu viaţa
De un real folos în completarea conţinuturilor sunt : vizitele de documentare,
plimbările, excursiile, întâlnirile cu specialiştii, teatrul, diafilmele, etc. Tematica acestora este
aleasă în aşa fel încât prin activităţile integrate să se înlesnească contactul cu lumea
înconjurătoare astfel încât copilul să exerseze o învăţare activă. Educatoarea este aceea care
crează atmosfera şi tonusul clasei, personifică acele calităţi pe care doreşte să le regăsească la
copii, comunică entuziasmul ei copiilor, face procesul de învăţare activ şi interesant.
Întotdeauna trebuie să existe un echilibru între ceea ce oferă educatoarea şi ceea ce doreşte
copilul, pentru ca obiectivele propuse să se realizeze cu succes. Prin activităţile integrate
desfăşurate cu copiii aducem un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului de predareînvăţare, punând un accent deosebit pe joc ca metodă de bază a acestui proces. Prin activităţile
integrate trebuie să utilizăm metode active care să conducă la sporirea eficienţei muncii
didactice a educatoarei prin impresionarea capacităţii copilului de aplicare a transferului de
idei.
Organizând astfel de activităţi am stimulat şi educat creativitatea preşcolarilor oferindule posibilitatea de a exprima liber tot ce le trece prin minte, formulând idei, completând
răspunsuri
Astfel de modalităţi de realizare a creativităţii prin activităţi integrate , am folosit în
desfăşurarea tuturor proiectelor planificate în decursul anului şcolar.
Bineînţeles că , acestea pot fi îmbunătăţite în funcţie de conţinuturile ce se predau şi se
învaţă.
Fiecare educatoare poate găsi modalităţi de stimulare a creativităţii , important este
faptul că , înşişi preşcolarii sunt atraşi în acţiunea de inventare , descoperire a unor modalităţi
noi de educare a diferiţilor factori ai creativităţii.
Educatoarea este cea care hotărăşte atmosfera din grupă , personifică acele calităţi pe
care doreşte să le regăsească la copii , comunică entuziasmul ei copiilor , face procesul de
învăţare interesant şi eficient.
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Trebuie să existe un echilibru între ce oferă educatoarea şi ce doreşte copilul pentru a
realiza cu succes obiectivele propuse.
CONCLUZII
Reusita predării integrate a continuturilor in grădinită tine in mare masură de gradul de
structurare a continutului proiectat, intr-o viziune unitară, ţintind anumite finalităti. Invătarea
intr-o manieră cât mai firească, naturală pe–o parte si invătarea conform unei structuri
riguroase, pe de alta parte, sunt extreme care trebuie sa coexiste in curriculum-ul integrat.
De retinut este faptul că prescolarii trebuie sa inveţe intr-o manieră integrată, fiecare
etapă de dezvoltare fiind strâns legată de cealaltă. Activitătile integrate sunt oportune in acest
sens, prin ele aducându-se un plus de lejeritate si mai multă coerentă procesului de predareinvătare, punând accent deosebit pe joc ca metodă de bază a acestui proces.
Activitatea integrată se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor
de invăţare cu viaţa societăţii, cultura si tehnologia didactică.
Bibliografie:
Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţa de copii ;
Revista Învăţământului Preşcolar 3-4 - 1994 ;
Revista Învăţământului Preşcolar 3-4 - 2003 ;
Revista Învăţământului Preşcolar 1-2 - 2004 ;

Prevenirea abuzului și neglijării copilului
Prof. Bîzdoacă Ana-Maria
Grădinița cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu” Tg-Jiu, Gorj
Copiii trebuie să fie protejați împotriva oricărei forme de violență, neglijare, abuz sau
rele tratamente. Această protecție este responsabilitatea tuturor și de aceea, avem obligația de
a sesiza autoritățile în astfel de situații.
CE ESTE ABUZUL?
În Legea 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, prin abuz
asupra copilului, se înțelege orice fel de acțiune voluntară a unei persoane care se află într-o
relație de răspundere, încredere sau de autoritate față de acesta, prin care este periclitată viața,
dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, integritatea
corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.
În urma studiilor realizate de către profesioniști, s-a constatat că abuzul asupra copiilor
este foarte frecvent.
Există mai multe feluri de abuzuri:
 abuzul psihologic;
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 abuzul fizic;
 abuzul emoțional abuzul sexual;
 neglijarea.
ABUZUL PSIHOLOGIC
Abuzul psihologic, constă în acele acțiuni și practici ale adulților prin care se blochează
posibilitățile de autonomie ale copilului și care se exprimă în comportamentul acestuia prin
incapacitatea de gestionare a relației cu mediul fizic și social, prin a nu ști cum să acționeze în
situații cotidiene.
Abuzul psihologic alterează competențele individuale și sociale ale copilului sau
structurează comportamente aberante, care îl împiedică pe copil la explorări și experiențe.
(Anghelescu, 2002)
Copilul este supus abuzului psihologic atunci când, în mediul său de viață nu sunt create
condiții pentru structurarea achizițiilor, practicilor, comportamentelor sociale susținute și
cerute.
Tot un abuz psihologic, trebuie considerată și carența afectivă, deoarece aceasta
exprimă imposibilitatea constituirii relației de atașament. Este cunoscut faptul că relația de
atașament este un coagulant al structurii psihologice pentru formarea competențelor de viață
ale copilului. (Anghelescu, 2002)
Exemple de abuzuri psihologice:
 Nu ești în stare de nimic!
 M-ai făcut de rușine!
 Uite, colegul tău de ce poate și tu nu poți?
 Niciodată nu reușești să păstrezi curățenia!
 Iar ai lăsat jucăriile împrăștiate…
ABUZUL FIZIC
Abuzul fizic este actul deliberat al adultului, prin care provoacă o suferință fizică unui
copil și care este aplicat pentru… disciplinarea acestuia. Disciplina constă în asumarea
conștientă a unor reguli.
Până când copilul nu are constituit Eul fizic și psihologic (în jurul vârstei de 3 ani),
regula nu este decât rutina acțiunilor cotidiene care-l pun pe copil în situația de a ști ce urmează
și la ce conformează. Rutinele devin reguli și acestea se structurează treptat, în norme, care
ghidează modul de a acționa al copilului. (Anghelescu, 2002)
Pe parcursul ultimilor ani, conform unor studii efectuate de specialiști, s-a putut
constata că pedepsele corporale grave nu sunt frecvente în familii. Părinții folosesc ,,pedepsele
ușoare’’:
 palmă;
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 un tras de păr;
 scuturarea/ zgâlțâirea etc.
Aceste ,,pedepse ușoare’’ nu fac decât să inducă o insecuritate permanentă copilului și
pot distruge stima de sine a copilului.
ABUZUL EMOȚIONAL
Abuzul emoțional constă în acțiuni și practici neadecvate ale adultului, care induc
copilului trăiri, emoții și sentimente negative, cum ar fi:
 frica;
 teroarea;
 insecuritatea;
 incertitudinea;
 durerea;
 nefericirea;
 așteptarea etc.
Trăirea este subiectivă. Emoțiile reprezintă liantul și motorul existenței. Prin trăire, se
mobilizează și se demobilizează toate mecanismele psihologice:
 raționale;
 acționale;
 motivaționale.
Trăirea rămâne impregnată în memorie, mai adânc decât evenimentele trecute prin sfera
raționalului. Toată viața individului se desfășoară pe fundalul trăirii emoționale. Din acest
motiv, este foarte important ca abuzul emoțional să fie eliminat pentru a nu se deturna traiectorii
de viață. (Anghelescu, 2002)
În abuzul emoțional, pe prim plan este trăirea negativă, dureroasă a evenimentului.
Aceasta este conștientizată de copil și, uneori, dar nu obligatoriu, de adult. Este un abuz
psihologic, în care nici abuzatul (copilul), dar de multe ori, nici abuzatorul nu sunt conștienți
de faptul că sunt abuzați sau că fac un abuz. (Anghelescu, 2002)
Abuzul emoțional poate însoți orice formă de abuz. De exemplu, abuzul fizic, pe lângă
vătămarea fizică, produce de cele mai multe ori emoții negative.
Exemple de abuzuri emoționale:
 Te spun lui tata, dacă nu…
 Te ia nenea și te duce în magazia cu șobolani, dacă nu…
 Faci ce spun eu, dacă nu…
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 Te rog să taci, nu ai dreptul să spui nimic, ai greșit!
 Ești tu bătut de Dumnezeu, prin handicapul pe care-l ai…
 Nu vei face nimic cu viața ta!
ABUZUL SEXUAL
Abuzul sexual constă în expunerea, implicarea sau obligarea unui copil la acte sexuale
cu contact (genital, oral, anal) și fără contact (prin avansuri, propuneri, gesturi, mângâieri,
vizionări etc.) de către o persoană de sex diferit sau de același sex, cu copilul. Această persoană
poate fi un adult (inclusiv părinte, rudă, educator, îngrijitor, vecin etc.) sau copil, capabil să se
impună (față de copilul în cauză) prin forță fizică, putere, șantaj, intimidare, corupere, violență
etc. (Anghelescu, 2002)
NEGLIJAREA
Prin neglijare, se înțelege ,,omisiunea voluntară sau involuntară, a unei persoane care
are responsabilitatea creșterii, îngrijirii sau educării copilului, de a lua orice măsură
subordonată acestei responsabilități, fapt care pune în pericol viața, dezvoltarea fizică, mentală,
spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.’’
(Legea 272/2004, art. 89, alin. 2)
Neglijarea apare atunci când un copil nu beneficiază de hrană, adăpost, îmbrăcăminte,
îngrijire medical sau supraveghere adecvată. Neglijarea emoțională survine atunci când
părintele nu oferă copilului suficient sprijin emoțional sau, în mod premediat și repetat, nu-i
acordă atenție.
Ex. Timp excesiv acordat sarcinilor de serviciu, treburilor casei, prietenilor,
hobbyurilor etc.
Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, arată în art. 28,
că pedepsele fizice sunt interzise cu desăvârșire. Dar nu numai pedepsele fizice, ci orice alte
pedepse care se află în legătură cu dezvoltarea armonioasă a copilului.
Măsurile disciplinare, nu pot fi stabilite decât cu nevoile de dezvoltare ale copilului
și fără umilirea acestuia, sub nici o formă. În aceste condiții, personalul grădiniței este
obligat prin lege să sesizeze cazurile de abuz și neglijare și să coopereze pentru soluționarea
lor.
Sesizarea se face către Serviciul Public de Asistență Socială, din cadrul Primăriilor
sau către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.
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Rolul metodelor interactive în proiectarea didactică
Prof. înv. primar Zaharia Clara
Șc. Gimn. ”Sf. Vineri” Ploiești

Este o mare satisfacție să intri într-o școală și să vezi cadre didactice care lucrează cu
sârguință și responsabilitate, oferind elevilor lecții de calitate și eficiente. Atingerea unui
asemenea nivel de funcționare a școlii este posibilă numai atunci când cei care predau își
rezervă suficient timp pentru o bună pregătire a activităților ce le vor desfășura zi de zi cu elevii
lor.
Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele
utilizate. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că folosindu-se metode diferite se obţin diferenţe
esenţiale în pregătirea elevilor, că însuşirea unor noi cunoştinţe sau comportamente se poate
realiza mai uşor sau mai greu, în funcţie de metodele utilizate.
Metodele sunt instrumente importante aflate la dispoziţia profesorului, de a căror
cunoştinţe şi utilizare depinde eficienţa muncii educative. Profesorul, cunoscând varietatea
metodelor, particularităţile elevilor cu care lucrează, obiectivele pe care trebuie să le atingă,
trebuie să acţioneze pentru a-şi valorifica pe deplin personalitatea, devenind el însuşi un creator
în materie.
Antrenarea permanentă a elevilor la un efort intelectual susţinut şi înarmarea acestora
cu capacităţi necesare unei activităţi de învăţare productivă reprezintă modalitatea cea mai
eficientă de educare a elevilor în spiritul unei atitudini conştiente şi active.
Cerinţa primordială a educaţiei este de a asigura o metodologie diversificată bazată
pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de munca independentă, cu activităţile de cooperare,
de învăţare în grup şi de munca interdependentă. Deşi învăţarea este o activitate proprie, ţinând
de efortul individual depus în înţelegerea şi conştientizarea semnificaţiilor ştiinţei, nu este mai
puţin adevărat că relaţiile interpersonale, de grup sunt un factor indispensabil apariţiei şi
construirii învăţării personale şi colective. “Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie
şi de iniţiativă, dă o notă mai personală muncii, dar şi o complementaritate mai mare
aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură o participare mai vie, mai activă, susţinută de foarte
multe elemente de emulație, de stimulare reciprocă, de cooperare fructuoasă.” Specific
metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile
participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente.
Acest tip de interactivitate determină “identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în care
acesta este antrenat”, ceea ce duce la transformarea elevului în stăpânul propriei transformări
şi formări.
Uneori considerăm educaţia ca o activitate în care continuitatea e mai importantă decât
schimbarea. Devine însă evident că trăim într-un mediu a cărui mişcare este nu numai rapidă
ci şi imprevizibilă, chiar ambiguă. Nu mai ştim dacă ceea ce ni se întâmplă este “bine” sau
“rău”. Cu cât mediul este mai instabil şi mai complex, cu atât creşte gradul de incertitudine.
Datorită progresului tehnologic şi accesului sporit la cunoaştere şi la resurse ne putem
propune şi realiza schimbări la care, cu câtva timp în urmă nici nu ne puteam gândi.
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Trebuie, deci, să ne modificăm modul în care gândim prezentul şi viitorul educaţiei pe
care îl dăm generaţiei următoare având în vedere aceste aspecte. Nu ne mai putem permite o
unitate şcolară “muzeu”, orientată spre trecut, care pune accent pe cunoştinţe, ci avem nevoie
de o şcoală ce-i pregăteşte pe copii pentru viitor, punând accent pe competenţele sociale şi de
comunicare.
E bine ca profesorul să modeleze tipul de personalitate necesar societăţii, cunoaşterii,
personalitate caracterizată prin noi dimensiuni: gândire critică, creativă, capacitate de
comunicare şi cooperare, abilităţi de relaţionare şi lucru în echipă, atitudini pozitive şi
adaptabilitate, responsabilitate şi implicare.
Un învăţământ modern, bine conceput, permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea
copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind
optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii.
În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant
alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre
cunoaştere.
Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în activitatea didactică contribuie
la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv - educativ, având un caracter activ – participativ
şi o reală valoare activ – formativă asupra personalităţii elevului.
Profesorii îşi inundă elevii cu propriile lor gânduri profunde şi bine organizate.
Profesorii recurg prea des la explicaţii şi demonstraţii de genul „hai-să-ţi-arăt-cum”. Desigur
că, prezentarea poate face o impresie imediată asupra creierului, dar în absenţa unei memorii
excepţionale, elevii nu pot reţine prea mult pentru perioada următoare. Un profesor, oricât de
strălucit orator ar fi, nu se poate substitui creierelor elevilor şi deci nu poate face activitatea
care se desfăşoară individual în mintea fiecăruia. Elevii înşişi trebuie să organizeze ceea ce au
auzit şi văzut într-un tot ordonat şi plin de semnificaţii. Dacă elevilor nu li se oferă ocazia
discuţiei, a investigaţiei, a acţiunii şi eventual a predării, învăţarea nu are loc.
Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării şi
dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează
interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe.
Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o
confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea
şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din
interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup.
Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calităţi
şi disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic,
mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa
de a accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii.
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Metoda PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE ( „Thinking hats”)
CLASA: I
DISCIPLINA: GLASUL CUVINTELOR ( OPŢIONAL)
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
TEMA : “ Căţeluşul şchiop”, de Elena Farago
Pe catedră am şase pălării de culori diferite. Pentru fiecare pălărie voi numi
câte un copil care va răspunde cerinţei de sub pălărie.
1. Pălăria albă - INFORMEAZĂ
Ce informaţii avem despre “căţeluşul şchiop”? Dar despre copii?
Ce informaţii lipsesc sau nu le cunoaştem?
Nu ştim care a fost motivul pentru care copilul l-a lovit pe căţeluş.
-

Cum putem obţine aceste informaţii?

-

Povestind întâmplări văzute sau transmise despre comportamentul copiilor şi al
câinilor.

2. Pălăria roşie - SPUNE CE SIMŢI!
- Uite cum privesc eu această situaţie!
Copilul nu a ştiut cum să se joace cu căţelul, poate l-a tras de coadă sau l-a
fugărit, iar el s-a apărat şi şi l-a muşcat.
Eu sunt foarte supărată pe copil şi-mi pare rău că acest căţel a fost lovit cu
răutate în picior. Vă imaginaţi cât a suferit căţelul? Este cel mai rău copil cel ce repetă
fapta lui.
Voi ce credeţi sau ce-aţi face?
Copiii răspund la întrebări.
Chiar la noi pe stradă sunt câini fără stăpâni şi nimeni nu le găseşte un adăpost.
Voi sunteţi de acord să rămână pe stradă? Când plouă nu au unde să se
adăpostească!
3. Pălăria verde - GENEREAZĂ IDEILE NOI
Oferă soluţii, idei.
Putem amenaja un adăpost în curtea şcolii, pe scara blocului sau să instalăm
cuşti pentru ei, unii pot fi duşi la ţară la bunici. Putem ruga părinţii să ne ajute să
scriem o scrisoare primarului.
- Ce credeţi, putem găsi şi alt

mod de rezolvare?

4. Pălăria galbenă - ADUCE BENEFICII
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- Ce se va spune despre noi dacă vom face ce-ai spus? Eu cred că părinţii vor
fi de partea noastră şi vor construi chiar ei cuşti pentru câini. Vom fi apreciaţi pentru
ideile noastre.
5. Pălăria neagră - ASPECTE NEGATIVE
Sunt prea mulţi câini. Câinii ar face mizerie şi zgomot.
Nu toţi oamenii iubesc animalele. Ei vor fi tot liberi şi copiii vor fi în pericol.
Nu se respectă regulile de igienă.
6. Pălăria albastră - CLARIFICĂ
Pune o întrebare colegilor tăi să verifici dacă au înţeles conţinutul poeziei.
7. Pălăria albă
Putem să tragem o concluzie?
Câinii trebuie protejaţi de primărie şi de oameni. Să li se facă adăposturi.
-

Ce trebuie să facem noi?

-

Să scriem o scrisoare primarului sau să-l sunăm la telefon.

-

Ce putem reţine din tot ce s-a spus?

-

Să scriem scrisoare primarului?

-

Să hotărâm cine o va duce la primărie.

-

Iar noi vom continua să-I hrănim şi nu vom uita – “ Nu loviţi câinii!”, “ Faceţi
numai fapte bune!”.

MOZAICUL presupune următoarele etape: a. Împărţirea clasei în grupuri eterogene
de 4 elevi, fiecare dintre aceştia primind câte o fişă de învăţare numerotată de la 1 la 4. Fişele
cuprind părţi ale unei unităţi de cunoaştere. b. Prezentarea succintă a subiectului tratat. c.
Explicarea sarcinii care constă în înţelegerea întregii unităţi de cunoaştere. d. Regruparea
elevilor, în funcţie de numărul fişei primite, în grupuri de experţi: toţi elevii care au numărul 1
vor forma un grup ș.a.m.d. e. Învăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit grupului din
unitatea de cunoaştere desemnată pentru oră: elevii citesc, discută, încearcă să înţeleagă cât mai
bine, hotărăsc modul în care pot preda ceea ce au înţeles colegilor din grupul lor original. f.
Revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi membrii. g. Trecerea în
revistă a unităţii de cunoaştere prin prezentare orală cu toată clasa.
Exemple de activități de învăţare (cls. I):
Obiectul: Matematică
Subiectul : Numărul şi cifra 8-consolidare
 Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte patru.
 Fiecare grupă își alege un nume și primeşte câte o fişă de lucru individuală.
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 Elevii se regrupează după numele ales (lalele, ghiocei, zambile, viorele).
 Astfel grupaţi ei lucrează în grupul lor, se consultă acolo unde nu ştiu sau au
nelămuriri, dacă este cazul sunt ajutaţi de învăţător.
 După ce au finalizat fişa de lucru, elevii se regrupează ca la început şi devin EXPERŢI
în grupul lor. Le prezintă şi colegilor conţinutul fişei, le dau lămuririle necesare acolo unde este
cazul.
 Învăţătorul monitorizează activitatea elevilor. Lalelele→ desenează un obiect care să
semene cu cifra 8. Ghioceii →desenează în diagramă atâtea floricele câte arată cifra 8.
Zambilele →pune cifra corespunzătoare numărului de elemente. Viorelele→scrie un rând cu
cifra 8 folosind carioca cu culoarea ta preferată.
CUBUL
Metoda presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective. Sunt
recomandate următoarele etape: o Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele:
descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează. 1. Anunţarea temei. 2. Împărţirea
clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând o temă de pe feţele cubului. - Descrie: culorile,
formele, mărimile etc. - Compară: ce este asemănător, ce este diferit. - Analizează: spune din
ce este făcut. - Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti? - Aplică: la ce poate fi folosită? Argumentează: pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în sprijinul afirmaţiei tale.
3. Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe. 4. Afişarea formei finale pe tablă.
Obiectul: Matematică
Tema: Numărul şi cifra 5 (consolidare)
 Elevii sunt împărţiţi în 6 grupe, câte fețe are un cub.
 Fiecare din cele 6 grupe şi-a ales ca simboluri următoarele jetoane: ursuleţ, broscuță,
buburuză, clovn, zar, păpuşă (toate aceste simboluri reprezintă jucării).
 Se prezintă elevilor un cub care are desenat pe fiecare latură una din jucăriile amintite
mai sus, pe care va trebui să: 1. ursuleţul - DESCRIE 2. broscuța - COMPARĂ 3. mingea ANALIZEAZĂ 4. piticul - ASOCIAZĂ 5. iepurele - APLICĂ 6. buburuza ARGUMENTEAZĂ Toate aceste operaţiuni elevii le vor face pe fişe, fiecare echipă va primi
o fişă conform simbolului ales.
 După ce elevii vor lucra pe echipe aceste fişe, va veni la tablă un reprezentant al
fiecărei echipe care va prezenta colegilor rezultatele finale ale fişelor de lucru. 1)
DESENEAZĂ cifra 5. Descrie elementele ei componente. 2) COMPARĂ cifra 5 cu cifra 2 și
spune cu ce obiecte se aseamănă fiecare. 3) ANALIZEAZĂ următoarele mulţimi și specifică
câte elemente are fiecare: 4) APLICĂ - Scrie un rând cu cifra 5. 5) ASOCIAZĂ cifra cu obiecte
din mediul înconjurător. 6) ARGUMENTEAZĂ că mulțimea mingiilor are 5 elemente.
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CIORCHINELE
Este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor dintre
idei, presupune următoarele etape:
1. Se scrie un cuvânt sau temă care urmează a fi cercetat în mijlocul tablei.
2. Se notează toate ideile care vin în minte în legătură cu tema respectivă în jurul
acestuia, trăgându-se linii între acestea şi cuvântul iniţial.
3. Pe măsură ce se scriu cuvinte se trag linii între toate ideile care par a fi conectate.
4. Activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile.
Obiectul: Cunoaşterea mediului
Tema: Animalele sălbatice (recapitulare)
 Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte 6 elevi.
 Fiecare echipă primeşte câte o fişă, care are scris în centrul ei, într-un oval, animale
sălbatice din ţara noastră/animale sălbatice din alte zone ale lumii.
 Elevii trasează pe fişă săgeţi din acel oval, scriind animalele care fac parte din acea
categorie.
 După ce au finalizat fişa, cei care au fost desemnaţi experţi, vin la tablă şi prezintă
întregii clase, animalele din acea categorie, pe care au reuşit să le găsească.
 Se pot adăuga câteva curiozități despre acel animal.
TURUL GALERIEI
Presupune evaluarea interactivă şi formativă a produselor realizate de grupul de elevi.
1. În grupuri de 3 sau 4, elevii lucrează întâi la o problemă care se poate finaliza într-o
diagramă.
2. Produsele sunt expuse în fața clasei.
3. La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a examina şi a discuta
fiecare produs.
4. După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu
celelalte.
Obiectul: Matematică
Tema: figuri geometrice (recapitulare)
 Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte 6.
 Ei vor primi plicuri cu diferite figuri geometrice (cercuri, pătrate, dreptunghiuri,
triunghiuri, romburi) de mărimi şi culori diferite.
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 Elevii vor trebui să realizeze cu aceste figuri geometrice obiecte, peisaje, personaje,
etc.
 Fiecare membru al echipei va avea ceva de lucru în echipă. Unul lipeşte, altul fixează
pe suport, verifică, ajută.
 Aceste produse se expun în clasă. Elevii trec pe rând și analizează, apoi îşi notează o
steluță pe foaia expusă sub lucrarea care i se pare mai reuşită sau mai interesantă. La sfârşit se
numără steluţele obţinute de fiecare grupă şi se face un clasament al acestora.
Metodele de învăţământ sunt un element de bază al strategiilor didactice, în strânsă
relaţie cu mijloacele de învăţământ şi cu modalităţile de grupare a elevilor. De aceea, opţiunea
pentru o anumită strategie didactică condiţionează utilizarea unor metode de învăţământ
specifice.
Totodată, metodele de învăţământ fac parte din condiţiile externe ale învăţării, care
determină eficienţa acesteia. De aici decurge importanţa alegerii judicioase a metodelor
corespunzătoare fiecărei activităţi didactice.
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