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DEZVOLTAREA PERSONALĂ A COPILULUI – 

DEMERS DIDACTIC CREATIV 

Simpozion al cadrelor didactice 

Secțiunile simpozionului: 

 Rolul cadrului didactic în stimularea şi în formarea personalităţii elevilor; 

 Calitate şi creativitate. Creativitatea ca joc al inteligenţei; 

 Abordare integrată; 

 Fiecare copil e unic ( tratarea diferențiată, desegregarea, elevi cu CES, elevi capabili 

de performanță); 

 Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea culturală a elevilor. 

 

Concurs de creații ale elevilor 

Pentru elevi, expoziția va fi organizată pe următoarele secțiuni: 

- Educație plastică; 

- Educație tehnologică; 

- Creații literare. 

 

Tema: „Așa văd eu viitorul!” 

Perioada derulării: 24 februarie 2020 - 29 februarie 2020 

Nivelul propus: preșcolar, primar, gimnazial și liceal 
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DEZVOLTAREA PERSONALĂ A COPILULUI- DEMERS DIDACTIC CREATIV  

SIMPOZION NAŢIONAL 
 

30 AUGUST 2020 - 2 SEPTEMBRIE 2020 
 

 

EDIȚIA  a XIII - a a  Simpozionului  Național “ Dezvoltarea personală a copilului - 

rezultat al unui demers didactic creativ ”  – ediție online – platforma Zoom 

                                      

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI 

 

31.08.2020, ora 17.00 

Salutul organizatorilor și al partenerilor: 
 Prof. Rupesac Ecaterina -Președinte de onoare al AIIC- membru fondator; 

 Prof.  Mihai Sorin - Inspector General al  Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa; 

 Prof. Cabrancea Iulia - Cristina - Inspector școlar pentru învățământ primar 

 Prof.  Apostoleanu  Corina– Director al  Bibliotecii Județene „I. N. Roman” Constanța; 

 Prof. David Doina – Director al  Școlii Gimnaziale Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța; 

 Prof. Anamaria Ciubotaru – Director al Colegiului Național „Constantin Brătescu” 

Constanța 

 Prof. Moraru Constanda - Președinte al AIIC 

 

ALOCUȚIUNI  ÎN  PLEN 

 

 Prof. Ludovic Fraico,  trainer,  Autoeducat SRL - Leadershipul educațional și 

performanța școlară   

 

 Prof. Radu Dascălu consilier CNEPPE - Noutăți în învățământul primar și  repere 

metodologice -  

 

 Prof. univ. dr. Olga Duţu - Comunicarea orală la școlarii mici 

 Prof. Olimpia Meșa - Predă precum ÎNVAȚĂ OAMENII prin programe hibrid 

 

01.09.2020, ora 17.00 

 

WORKSHOP-uri  tematice :  
a) prof. înv. primar: Oana Manta, Claudia Cârstocea, Claudia Codreanu - Predă cu bucurie și 

după pandemie (se adresează tuturor participanților) 

b)   - Clasa pregătitoare –Lăudoiu Daniela, Socariciu Paula, Șuteu Laura, Theodorescu Alina 

Cristina 

 - Clasa I- Iancu Liliana, Badiu Iuliana, Babașcu Elena, invitat Brătucu Diana 

 - Clasa a II-a – Doina David, Ochiuleț Cristina 

 - Clasa a III-a - Rupesac Ecaterina, Stancu Marilena, Chivulescu Cristina 

 - Clasa a IV-a  Dascălu Radu, Moraru Constanda, Călin Daciana 

 

  

  În cadrul workshopurilor  tematice se vor aborda teme ca:  

  

- Planificarea materiei în contextul pandemiei ; 

- Ce resurse și abilități păstrăm la întoarcerea la școală; 

- Digital, emoțional, comunicațional- resurse eficiente; 

 - Lecția online de  transmitere de noi cunoștințe, de consolidare, de evaluare ; 

- Realizarea  bibliotecilor virtuale- bune practici. 
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02.09.2020, ora 17.00 

ALOCUȚIUNI  ÎN  PLEN 

 

   Prof. Paloma Petrescu - Atitudinea- de la concepte la competențe  

 

SUSȚINEREA LUCRĂRILOR  PE SECȚIUNI: 

- Rolul cadrului didactic în stimularea şi în formarea personalităţii elevilor; 

- Calitate şi creativitate. Creativitatea ca joc al inteligenţei; 

- Abordare integrată; 

- Fiecare copil e unic ( tratarea diferențiată, desegregarea, elevi cu CES, elevi capabili de 

performanță); 

- Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea culturală a elevilor 

 

 

 -  În loc de încheiere- completarea unui formular online de satisfacție (O privire critică asupra 

zilei şi... Privind înainte, spre o nouă ediţie..) 

 

 

 

 

 

 

 

Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

– Organizarea expoziţiei „Dezvoltarea personală a elevului – rezultat al unui demers didactic 

creativ” cu lucrări ale elevilor 
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PARTENERII AÎIC: 

 

 
 BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „I. N. ROMAN” CONSTANȚA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 „DAN BARBILIAN” CONSTANȚA 

 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CONSTANTIN BRĂTESCU” CONSTANȚA 

 ASOCIAȚIA AUTOEDUCAT S. R. L. 

 ASOCIAȚIA COMITETULUI JUDEȚEAN AL PĂRINȚILOR CONSTANȚA 
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AU FOST ALĂTURI DE NOI: 

 

 

Consilier CNEE Radu Dascălu 

Consilier CNEE Daniela Lăudoiu 

Prof. univ. dr. Olga Duțu 

Prof. dr. Anamaria Ciobotaru 

Dr. Corina Apostoleanu  

Prof. Doina David 

Prof. Constanda Moraru 

Prof. Ludovic Fraico 

Prof. Ecaterina Rupesac 

Dan Cernat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECHIPA DE EVALUARE A LUCRĂRILOR ELEVILOR: 

 

 

prof. înv. primar Iuliana Badiu 

prof. înv. primar Irina Burlacu 

prof. înv. primar Chirața Caragop 

prof. înv. primar Cristina Chivulescu 

prof. înv. primar Doina David  

prof. înv. primar Sultana Della 

prof. înv. primar Georgeta Lungu 

prof. înv. primar Constanda Moraru 

prof. înv. primar Cristina Ochiuleț 

prof. înv. primar Silvia Opincaru 

prof. Loredana Roșca 

prof. înv. primar Ecaterina Rupesac 

prof. înv. primar Cristina Simion 

prof. înv. primar Marilena Stancu 

prof. înv. primar Laura Cerasela Șuteu 
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ECHIPA DE ORGANIZARE A EXPOZIȚIEI  

CU LUCRĂRILE ELEVILOR: 

 

prof. înv. primar Iuliana Badiu 

prof. înv. primar Irina Burlacu 

prof. înv. primar Chirața Caragop 

prof. înv. primar Cristina Chivulescu 

prof. înv. primar Doina David  

prof. înv. primar Sultana Della 

prof. înv. primar Georgeta Lungu 

prof. înv. primar Constanda Moraru 

prof. înv. primar Cristina Ochiuleț 

prof. înv. primar Ecaterina Rupesac 

prof. înv. primar Cristina Simion 

prof. înv. primar Marilena Stancu 

prof. înv. primar Laura Cerasela Șuteu 
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ECHIPA DE ORGANIZARE: 

 

Dr. Corina Apostoleanu  

prof. înv. primar Elena Babașcu 

prof. înv. primar Iuliana Badiu 

prof. înv. primar Cristina Chivulescu 

prof. dr. Anamaria Ciobotaru 

prof. înv. primar Doina David 

prof. înv. primar Liliana Iancu 

prof. înv. primar Constanda Moraru 

prof. înv. primar Cristina Ochiuleț 

prof. înv. primar Ecaterina Rupesac 

prof. înv. primar Cristina Simion 

prof. înv. primar Paula Mihaela Socariciu 

prof. înv. primar Marilena Stancu 

prof. înv. primar Laura Cerasela Șuteu 

prof. înv. primar Alina Cristina Theodorescu 

prof. înv. primar Florina Zecheru 
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TABELE CU PARTICIPANȚII LA SIMPOZION, 

PE SECȚIUNI 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 

30 august 2020 - 2 septembrie 2020 

 

LUCRĂRI ÎN PLEN 

 

N

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

cadrului 

didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Dascălu Radu consilier superior 

învățământul 

primar 

Centrul Național de 

Politici și Evaluare în 

Educație 

București   

 

 

Constructivismul în învățământul românesc 2.  Lăudoiu Daniela consilier 

superior 

învățământul 

preșcolar și 

primar 

Centrul Național de 

Politici și Evaluare în 

Educație 

București  

3.  Duțu Olga Prof. univ. dr. pensionar Constanța  Constanța Comunicarea orală la elevii din ciclul primar 

4.  Petrescu Paloma Expert 

național, senior 

consultant 

CPRP București  Atitudinea, de la concepte la competențe 

5.  Cârstocea 

Claudia 

Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 38 

„Dimitrie Cantermir”  

 

Constanța Constanța  

 

 

Predă cu bucurie și după pandemie! 6.  Manta Oana Prof. înv. 

primar 

Școala Primară „School 

of London” 

Constanța Constanța 

7.  Codreanu 

Claudia 

Prof. înv. 

primar 

Colegiul Național de 

Arte „Regina Maria” 

Constanța Constanța 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 

30 august 2020 - 2 septembrie 2020 

 

Secțiunea nr. 1: ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN STIMULAREA ŞI ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 
 

Moderatori:  consilier CNEE Daniela Lăudoiu                  

prof. înv. primar Cristina Ochiuleț - Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța 

prof. înv. primar Cristina Chivulescu - Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian”, Constanța 

prof. înv. primar Elena Babașcu - Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza,” Constanța 

 

Nr.  

crt. 

Numele și 

prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Constantin   

Simona 

Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială „Sfinţii 

Ȋ mpăraţi” 

Balta 

Doamnei 

Prahova Cadrul didactic - factorul cheie în stimularea 

şi formarea personalităţii elevilor 

2.  Iosif Gabriela Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială „Episcop 

Dionisie Romano” 

Buzău Buzău Colaborarea școlii cu familia 

3.  Ochiuleț Cristina Profesor 

înv. primar 

Liceul cu Progrm Sportiv 

„Nicolae Rotaru” 

Constanța Constanța Competențele cheie în activitatea didactică 

4.  Ion Marinela 

Carmen 

Prof. înv. 

primar 

Liceul teoretic „Anghel 

Saligny” 

Cernavodă  Constanța Etica personală și valorile morale în lecțiile 

de dezvoltare personală 

5.  Opincaru Silvia Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Imitație și creativitate în orele de arte 

plastice 

6.  Secu Lara Elena Coordonator  C.J.A.P.,  C.J.R.A.E. Constanța Constanța Importanța caracteristicilor cadrului didactic 

în formarea personalității elevilor 

7.  Bondari Irina-

Mihaela 

Învăţător-

educatoare 

Şcoala Gimnazială 

,,Veronica Micle” 

Iași Iași Managementul învăţării creative în cadrul 

activităţilor artistico-plastice 

8.  Pelican Marioara Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr.30 

„Gheorge Țițeica” 

Constanța Constanța Metode activ-participative folosite în ciclul 

primar 

9.  Savin Mirela Profesor  Colegiul Național Militar 

„Alexandru Ioan Cuza” 

Constanța Constanța Mindfulness și actul didactic 
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10.  Moța Ionela 

Marina 

Prof. înv. 

preșcolar 

G.P.P. NR.1 ,,Căsuța 

Piticilor” 

Horezu Vâlcea   

Metode moderne și tradiționale de 

stimulare a creativității preșcolarilor 11.  Puețu Giorgiana 

Elena 

Prof. înv. 

primar  

Liceul ,,Constantin 

Brâncoveanu” 

Horezu 

 

Vâlcea 

12.  Ion Florina 

Violeta 

Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială „Pia 

Brătianu” 

București  Raportul dintre personalitatea profesorului și a 

elevului 

13.  Fricosu Ionelia Prof. înv. 

primar  

Şcoala Gimnazială nr. 2 2 Mai Constanța Relaţia profesor-elev şi implicaţiile acesteia 

în formarea personalităţii elevilor  

14.  Barbu Clara Prof. înv. 

preșcolar 

Grădinița cu Program 

Normal nr. 8 

Drăgășani Vâlcea Rolul cadrului didactic în formarea 

personalității elevilor  

15.  Archip Mădălina Prof. înv. 

primar     

Şcoala Gimnazială nr. 39 

„Nicolae Tonitza” 

  Constanța Constanța  

Rolul cadrului didactic în stimularea şi 

formarea personalităţii elevilor 16.  Babaşcu Elena Prof. înv. 

primar     

Şcoala Gimnazială nr. 39 

„Nicolae Tonitza” 

  Constanța Constanța 

17.  Baciu Liliana Prof. Liceul Teoretic „Ioan 

Cotovu” 

Hârșova Constanța Rolul cadrului didactic în stimularea și în 

formarea elevilor 

18.  Papadopol 

Luminița 

Prof. înv. 

preșcolar 

Grădinița cu P. P. nr. 7 Alexandria Teleorman  Rolul cadrului didactic în stimularea și în 

formarea personalității                                            

19.  Șerban Cătălina Prof. înv. 

primar     

Școala Gimnazială nr.2 

,,Poet Ovidiu” 

Ovidiu  Constanța Rolul profesorilor în formarea și pregătirea 

elevilor 

20.  Pagu Roxana Prof. limba 

franceză 
Liceul Tehnologic 

„Alexandru Vlahuță” 

Podul 

Turcului 

Bacău   

Rolul profesorului în formarea elevului  

21.  Pagu Nelu Prof. limba 

și literatura 

română 

Liceul Tehnologic 

„Alexandru Vlahuță” 

Podul 

Turcului 

Bacău  

22.  Chivulescu 

Cristina 

Profesor 

înv. primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Rolul resurselor digitale în instruirea 

centrată pe competențe 

23.  Voicu Letiția 

Ioana  

Prof. înv. 

primar  

Școala Gimnazială Nr. 195 București  Situațiile de criză educațională în clasă 

24.  Popescu Emilia 

Viorica 

Prof. înv. 

primar  

Școala Gimnazială Nr. 195 București  Superputerea învățătorilor 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 

30 august 2020 - 2 septembrie 2020 

 

- Secțiunea nr. 2: CALITATE ŞI CREATIVITATE. CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENŢEI 

 

Moderatori:  consilier Radu Dascălu CNEE  

  prof. Daciana Călin - Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța 

  prof. înv. primar Elena Letiția Dode - Liceul Teoretic „Anghel Saligny”, Cernavodă 

  prof. înv. primar Carmen Lazăr - Liceul Teoretic „Anghel Saligny”, Cernavodă 

 

N

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele cadrului 

didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Bîrsan Daniela Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială nr. 2 

„Poet Ovidiu” 

Ovidiu Constanța Activităţile de tip outdoor – o alternativă de 

dragul și pe placul copiilor 

2.  Cornea Graţiela Prof.  

matematică 

Școala Gimnazială Nistorești     Vrancea   

Calitate şi creativitate. Creativitatea ca joc al 

inteligenţei  3.  Şogor Marioara Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nistorești     Vrancea  

4.  Popa Gabriela-

Monica 

Profesor 

psihopedag. 
CSEI „Constantin Pufan” Timișoara Timiș Caracteristici ale creativității la elevii deficienți 

de auz 

5.  Noaghiu Cristina Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr.15 Brașov Brașov Călătorie în lumea legendelor Brașovului 

6.  Ardelean Amalia 

Loredana 

Prof. înv. 

primar 

Liceul de Arte „Ionel 

Perlea” 

Slobozia Ialomița Ce putem face pentru Planeta Albastră?                                    

7.  Țîrc Ștefania-

Teodora 

Profesor  Colegiul Tehnic de 

Transporturi ,,Transilvania” 

Cluj- 

Napoca 

Cluj  Creativitate, imaginație și evoluție 

8.  Miercan Georgiana 

Nicoleta 

Prof. înv. 

preșcolar 

Grădinița cu Program 

Prelungit „Sfânta Marina" 

Câmpulung Argeș Creativitatea ca joc al inteligenței 

9.  Baciu Marinela Educatoare  Gradinita Cu Program 

Normal 

Buzăiel Buzău Cultivarea creativității la școlarul mic  

10.  Cioară Maria Învățător Liceul Teoretic ,,Anghel 

Saligny” 

Cernavoda Constanța Dezvoltarea   potențialului creativ al școlarului  

mic 
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11.  Popovici  Speranţa Prof. Şcoala  Gimnazială 

„Dimitrie  Cantemir“ 

Vaslui Vaslui  

 

Demersul  didactic   creativ 12.  Popovici Horia Prof Şcoala  Gimnazială „Mihail  

Sadoveanu“ 

Vaslui Vaslui 

13.  Lázár Anikó învățător 

 

Școala Gimnazială „Gaál 

Mózes” 

Baraolt Covasna Dezvoltarea creativității elevilor în ciclul 

primar 

14.  Dode Elena- Letiția Prof. înv. 

primar 

Liceul Teoretic „Anghel 

Saligny” 

Cernavoda Constanța  

Elemente de compoziție utilizate în lecțiile de 

limba și literatura română pentru stimularea 

creativității elevilor 
15.  Lazăr Carmen Prof. înv. 

primar 

Liceul Teoretic „Anghel 

Saligny” 

Cernavoda Constanța 

16.  Popa Adriana Prof. ȋ nv. 

primar 

Liceul Teoretic „Anghel 

Saligny” 

Cernavoda Constanța Factorii facilitatori/ inhibitori ai formării 

creativităţii elevilor în şcoală 

17.  Neculae Petruța Prof. înv. 

primar 

Școala Gmnazială „Mihail 

Sadoveanu” 

Medgidia  Constanța Gândirea  creatoare- procedeu de stimulare și 

formare a peronalității elevilor 

18.   Hordencu Ioana 

 

Prof. înv. 

preșc.  

Grădinița PP „Ion Creangă” Medgidia Constanța Jocul - explorarea creativă a lumii din jurul 

copiilor 

19.  Buruiană Gina Prof. ed. 

muzicală 

Școala Gimnazială 

„Constantin Gh. Marinescu” 

Galați Galați Metode alternative de evaluare 

20.  Buracai  Negidan Prof. înv. 

preprimar 

Școala Gimnazială Nr.3-

structură Grădinița P.P. Nr.3 

Mangalia Constanța Modalități de dezvoltare a creativității la 

preșcolari 

21.  Mărginean Adriana 

Lucia 

Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială „Vasile 

Goldiș” 

Alba Iulia Alba  

 

Proiect tematic „Cartea” 22.  Mărginean 

Gheorghe Vasile 

Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială „Vasile 

Goldiș” 

Alba Iulia Alba  

23.  Chivu Andreea 

Gabriela  

Prof. înv. 

primar  

Școala Gimnazială Nr. 195 București  Rolul jocului didactic în dezvoltarea 

creativității elevilor 

24.  Mihai Alina Prof. înv. 

preșcolar 

Școala Gimnazială Nr.3 

Structură Grădinița P.P. 

Nr.3 

Mangalia Constanța Rolul și funcțiile materialului didactic în 

desfățurarea activităților cu caracter matematic 

din grădiniță 

25.  Iliescu Daniela_ 

Mihaela 

Prof. înv. 

preșcolar 

Grădinița „Brândușa”  București  Să fim prieteni!-Promovarea educației de 

calitate, incluzivă și fără bullying în grădiniță  

26.  Segărceanu 

Mihaela 

Prof. înv. 

primar  

Școala Gimnazială Nr. 195 București  Scrierea creativă în ciclul primar 
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27.  Matache Larisa Prof. înv. 

primar 

Liceul Tehnologic „Dimitrie 

Filipescu” 

Buzău Buzău Stimularea  prin  jocuri  didactice  a creativității 

elevilor 

28.  Călin Daciana Profesor  Liceul cu Progrm Sportiv 

„Nicolae Rotaru” 

Constanța Constanța Textul literar - suport pentru dezvoltarea 

personală a elevului 

29.  Ivan Cristina Prof. dr. Liceul Teoretic „G. 

Călinescu”  

Liceul Teoretic Internațional 

de Informatică 

Constanța Constanța Tipuri de  texte. Strategii didactice de predare-

învățare  

30.  Măntoiu Ana 

Mihaela  

Prof. limba 

germană 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian" 

Constanța 

 

Constanța 

 

Google Translate - (Dez)avantajele traducerii 

automate a structurilor fixe 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 

30 august 2020 - 2 septembrie 2020 
 

Secțiunea nr. 3: ABORDARE INTEGRATĂ 
 

Moderatori:   prof. înv. primar Ecaterina Rupesac - președinte de onoare al AÎIC  

  prof. înv. primar Laura Șuteu - Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian”, Constanța  

  prof. înv. primar Liliana Iancu - Școala Gimnazială nr. 37, Constanța 

  prof. înv. primar Sultana Della - Școala Gimnazială nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu” 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Modrigan Emilia Prof. înv. 

preșcolar  

Grădinița P.P. „Floarea-

Soarelui” 

Reșița Caraș-

Severin 

 

Abordarea integrată a activităților educaționale 

prin sistemul de învățare NTC 2.  Vulpeș Vasilica 

Daniela 

Prof. înv. 

preșcolar  

Grădinița P.P. „Floarea-

Soarelui” 

Reșița Caraș-

Severin 

3.  Cernat Monica-

Iuliana 

Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Luizi-

Călugăra 

Bacău Abordarea integrată a conținuturilor 

în ciclul primar 

4.  Laszlo Nicoleta Prof. înv. 

peșc.  

Șc.Gimnazială Nr.3, structură 

Gr.P.P. Nr.3  

Mangalia Constanța Abordarea integrată în învățământul preșcolar 

5.  Botescu Georgeta 

Angelica 

Prof. înv. 

preșcolar 

Grădinița ,,Căsuța Cu 

Povești” 

Orăștie  Hunedoara Activitățile integrate și eficiența lor în actul 

didactic 

6.  Măncuț Marinela Prof. înv. 

preșcolar 

Școala Gimnazială Nr.3 Mangalia Constanța Activitățile matematice - abordări novatoare, 

din prisma Noului curriculum pentru educaţie 

timpurie 

7.  Iancu Liliana Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 37 Constanța Constanța Concret și abstract în studiul matematicii la 

ciclul primar 

8.  Della Sultana Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 11 

„Dr. Constantin Angelescu” 

Constanța Constanța Activități de dezvoltare personală, de 

socializare și de adaptare a copilului de 6-7 ani 

în mediul școlar  

9.  Custara Elisabeta Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 11 

„Dr. Constantin Angelescu” 

Constanța Constanța Descoperă ştiinţa prin experimente  

10.  Andriescu 

Gabrielamarinela 

Institutor Școala Gimnazială ,,Mircea 

Sântimbreanu” 

București  Dezvoltarea creativității la școlarul mic prin 

activități integrate 
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11.  Rupesac Ecaterina Prof. înv. 

primar 

 Constanța Constanța Formarea și dezvoltarea gândirii matematice la 

școlarul mic 

12.  Curtmola Cidem Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială „Mihail 

Sadoveanu” 

Medgidia  Constanța Gândirea  creatoare- procedeu de stimulare și 

formare a personalității elevilor 

13.  Șuteu Laura Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Inteligențele multiple- valorificarea 

unicitățiipersonalității                 elevilor 

14.  David Doina Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Matematica, între muncă și joacă 

15.  Berea Alexandra –

Elena 

Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială ,,Nicu 

Albu” 

Piatra-

Neamț 

Neamț Metode de activizare a elevilor în procesul 

instructiv-educativ 

16.  Ciobanu Camelia Prof. înv. 

primar  

Școala Gimnazială Nr. 195 București  Metode moderne pentru optimizarea predării- 

învățării- evaluării - Teoria lui Edward de Bono 

- Pălăriile gânditoare 

17.  Itu Daniela Emilia 

 

Prof. înv. 

preșcolar 

Școala Gimnazială Nr. 3 Mangalia Constanța Modalități de abordare integrată a opționalului 

de Educație Financiară la preșcolari 

18.  Itu Maria-Alexandra Prof. 

ed.socială 

Școala Gimnazială Nr. 3 Mangalia Constanța Modalități de abordare integrată a opționalului 

de Educație Financiară la preșcolari 

19.  Ion Maria-Mirela Prof. înv. 

primar  

 

Școala Gimnazială Nr. 3 Mangalia 

 

Constanța Paralelă între abordarea tradițională și cea 

integrată a jocului didactic în activitățile 

matematice 

20.  Zecheru Florina Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Poveștile, calea către o învățare magică 

21.  Năstase Aurelia profesor Liceul Economic „Virgil 

Madgearu” 

Constanța 

 

Constanța 

 

Predarea disciplinelor economice – între 

rigurozitate și creativitate 

22.  Cârnu Adela Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 39 

,,Nicolae Tonitza’’ 

Constanța Constanța Proiect didactic de activitate integrată la Limba și 

literatura română                 

23.  Florea Mariana-

Gabriela 

Prof. înv. 

primar  

Școala Gimnazială „Avram 

Iancu" 

Satu Mare Satu Mare Rolul activităților integrate în învățământul 

primar 

24.  Boboc Daniela Prof. de 

psihoped. 

specială 

CŞEI Maria Montessori Constanța Constanța Viitorul 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 

30 august 2020 - 2 septembrie 2020 

 

- Secțiunea nr. 4: FIECARE COPIL E UNIC ( TRATAREA DIFERENȚIATĂ, DESEGREGAREA, ELEVI CU CES, ELEVI CAPABILI         

                         DE PERFORMANȚĂ) 

 

Moderatori:     prof. înv. primar Doina David - director, Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

             prof. înv. primar Iuliana Badiu - Școala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța 

             prof. înv. primar Laura Șuteu - Școala Gimnazială Nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu” Constanța  

             prof. înv. primar Constanda Moraru - Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța, președinte al AÎIC 

 

N

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Tanasescu Mihaela Prof. Școala Gimnazială 

„Constantin Brancuși” 

Medgidia Constanța Copilul în lumea cuvintelor 

 

2.  Burcin Luiza Elena Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 3 Mangalia 

 

Constanța Fiecare copil e unic 

3.  Milcu Anica Prof. inv. 

primar 

Școala Gimnazială Obârșia Olt Fiecare copil e unic 

 

4.  Badiu Iuliana Prof. înv. 

primar     

Şcoala Gimnazială nr.30 

„Gheorghe Țițeica” 

Constanța Constanța  

Fiecare copil este unic- copiii cu deficit de 

atenție au dreptul la o educație de calitate  5.  Ivan Adela Ionica Prof. înv. 

primar     

Şcoala Gimnazială nr.30 

„Gheorghe Țițeica” 

Constanța Constanța 

6.  Stancu Marilena Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Nr. 39, 

„Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța Inadaptarea școlară- studiu de specialitate 

7.  Niță Adina Diana Prof. înv. 

preșcolar 

Grădinița Cu P.P. „Paradisul 

Copiilor” 

Craiova 

 

Dolj   

Integrarea copiilor cu CES 

8.  Oanță Aurora Prof. înv. 

primar 

Liceul Teoretic „Henri  

Coandă” 

Craiova 

 

Dolj  

9.  Bordeianu Cătălina 

Mihaela  

Prof. înv. 

primar  

Școala Gimnazială Nr. 195 București București Jocuri de dezvoltare personală aplicate 

elevilor claselor primare 
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10.  Nedelcu Alina- 

Doina 

Prof. înv. 

primar     

Şcoala Gimnazială nr. 30 

“Gheorghe Țițeica” 

Constanța Constanța  

Învățăm în ritm propriu- Suntem unici! 

11.  Stamin Elena Ana Prof. 

psiholog 

Școala Gimnazială Specială 

Nr. 1 

București   

12.  Covaleov Manuela Prof. înv. 

primar  

Școala Gimnazială Nr. 51 București , Jurnalul clasei-activități on line  

13.  Moraru Constanda Prof. înv. 

primar  

Școala Gimnazială Nr. 28 

,,Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Matematica prin toate simțurile- Jocuri 

didactice pentru clasele primare 

14.  Ciubotaru Alina Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 24 

„Ion Jalea” 

Constanța Constanța Jocurile de mișcare. Influența lor asupra 

dezvoltării personalității la școlarul mic 

15.  Lungu Tudorița Prof.– 

psihoped. 

specială 

Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă „Maria 

Montessori” 

Constanța Constanța Rolul  artelor scenice în dezvoltarea 

competențelor socio-emoționale la elevii cu  

C.E.S. 

16.  Iliescu Oana Student Universitatea „Ovidius” 

Constanța 

Constanța Constanța  

Rolul abilităților sociale în dezvoltarea 

autonomiei și stabilității emoționale a 

micului școlar 
17.  Iliescu Simona 

 

Prof. înv. 

primar  

Școala Gimnazială Nr.28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța 

18.  Diaconu Mirela-

Raluca 

Prof. 

înv.primar 

Liceul Teoretic „Radu 

Vlădescu” 

Pătârlagele Buzău Rolul învățătorului în dezvoltarea personalității 

școlarului.  

19.  Caragop Chirața Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Nr. 39, 

„Nicolae Tonitza”, 

Constanța Constanța Să dăm atenţie copilului!        

20.  Chircu Cristina Prof. înv. 

primar  

Şcoala Gimnazială Nr. 24 

„Ion Jalea” 

Constanța 

 

Constanța 

 

 

Stimularea creativității micului școlar prin 

lectură         

 
21.  Tudor Claudia Gina Prof. înv. 

primar  

Liceul Teoretic ,,Decebal” Constanța 

 

Constanța 

 

22.  Nicolaev Mihaela Prof. Colegiul Național Pedagogic 

„Constantin Brătescu” 

Constanța  Constanța Strategii de  consiliere de grup a copiilor de 

vârstă școlară mică 

23.  Căltuț-Ionescu 

Florentina 

Prof. înv. 

preșcolar 

Școala Gimnazială Nr.3 

Structură Grădinița P.P. Nr.3 

Mangalia Constanța Suntem  unici 

24.  Vlad Mihaela Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială „Nicu 

Albu” 

Piatra 

Neamț 

Neamț Şcoala viitorului educaţional - Școala 

incluzivă 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 

30 august 2020 - 2 septembrie 2020 

 

Secțiunea nr. 5: ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR 
 

Moderatori:  prof. înv. primar Doina David - Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian”, Constanța 

prof. înv. primar Cristina Simion - Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian”, Constanța 

          prof. înv. primar Simona Palască - Școala Gimnazială Nr.30 ,,Gheorghe Țițeica”,Constanța 

          prof. înv. primar Mariana Dăscălașu - Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” Năvodari 
 

N

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Olaru Florentina Prof. înv. 

primar  

 

Școala Gimnazială „Ștefan 

Cel Mare” 

Galați 

 

Galați 

 

Abordarea integrată a conținuturilor în 

cadrul proiectului interdisciplinar 

”Supereroii prieteniei”  

2.  Moraru Simona-

Alisa 

Prof. înv. 

primar  

Școala Gimnazială ,,Regina 

Maria” 

Mănăstirea Cașin Bacău Activitățile extrașcolare, punte spre viitor 

3.  Soponaru Ana 

Petronela 

Prof.  înv. 

preșcolar 

Grădinița P.P.Nr.9/Școala 

Gimnazială Nr.3 

Piatra Neamț Neamț Contributia activităților extracurriculare în 

dezvoltarea personalității copiilor 

4.  Radu Elena Prof. înv. 

primar 

Sc. gim. Nr. 88 Bucuresti  De ce si cum se realizează activitățile 

extracurriculare? 

5.  Cozma Mihaela Prof. ȋ nv. 

primar 

Şcoala Gimnazială „Toma 

Caragiu” 

Ploieşti Prahova Esenţa educaţiei estetice 

6.  Dogaru Aneta 

Nicoleta 

Prof. înv. 

primar   

Liceul Teoretic „Ioan 

Cotovu” 

Hârşova Constanța Excursia școlară  

7.  Bob Ioana Maria Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială ,,Iustin 

Ilieșiu” 

Anieș Bistrița 

Năsăud 

Impactul activităților extracurriculare asupra 

randamentului școlar 

8.  Stroe Ortansa Prof. înv. 

primar  

Școala Gimnazială Nr. 28 

,,Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Impactul activităţilor extracurriculare în 

dezvoltarea personalităţii elevilor 

9.  Vîrban Verginia Prof. înv.  

primar  

Școala Gimnazială Obârșia Olt Importanța activităților extracurriculare 

 în viața elevilor 

10.  Barbu-Florescu Doina 

 
Prof. înv. 

preprimar 

Școala Gimnazială Nr.3-

structură Grădinița P.P. Nr.3 

Mangalia Constanța  

Jocul Căiuților din Bucovina 
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11.  Gîdiuță Corina Prof. înv. 

preprimar 

Școala Gimnazială Nr.3-

structură Grădinița P.P. Nr.3 

Mangalia Constanța 

12.  Comorașu Aura Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială  Sascut Bacău  Proiectul educațional „Revelația artei la 

Școala Gimnazială Sascut” 

13.  Dăscălașu Mariana Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială „Tudor 

Arghezi” 

Năvodari 

 

Constanța  

Promovarea unei atitudini pozitive faţă de 

mediul înconjurător în activităţile 

extracurriculare 
14.  Suță Maria Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială „Tudor 

Arghezi” 

Năvodari 

 

Constanța 

15.  Rășchitor Simona Prof. Școala Gimnazială 

„Constantin Pantiru” 

Grințieș Neamț Rolul activităților extracurriculare în 

dezvoltarea culturală a copiilor 

16.  Ionascu Mirela Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială „I. L. 

Caragiale " 

Medgidia Constanța Rolul activităţilor extracurriculare în 

dezvoltarea culturală a elevilor 

17.  Stănică Carmen Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 1       

”I. L. Caragiale” 

Ion Luca 

Caragiale 

 Dâmbovița Rolul activităților extracurriculare în 

dezvoltarea culturală a elevilor 

18.  Medgid Melec Prof. înv. 

preșcolar 

Școala Gimnazială Nr.3-

structură Grădinița P.P. Nr.3 

Mangalia Constanța Rolul activităților extracurriculare în 

dezvoltarea culturală a preșcolarilor 

19.  David Ana-Lidia Prof. înv. 

preșcolar 
Liceul Tehnologic 

„Arhimandrit Chiriac 

Nicolau”. Structura Grădinița 

cu Program Normal Nr. 2 

Drehuţa 

- Vânători 
Neamț  Rolul activităților extrașcolare în 

dezvoltarea personalității elevilor 
 

20.  Alexandroaie Lenuța Prof. înv. 

preșcolar 

Liceul Tehnologic Todireni  Botoșani 

 

 

Rolul activităților extrașcolare în educația 

preșcolarilor 21.  Toma Carmen-

Cristina 

Prof. înv. 

preșcolar 

 

Liceul Tehnologic Todireni  Botoșani 

 

22.  Barbu Simona-

Florentina 

  Prof.  Scoala Gimnazială Balaci  Teleorman   

Rolul și importanța activităților extrașcolare 

23.  David Doina Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Siguranța elevilor – activități educative 

realizate în cadrul programului național 

„Școala Siguranței Tedi” 24.  Simion Cristina Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța 

25.  Baciu Mariana Prof. înv. 

preprimar 

Școala Gimnazială „Dimitrie 

Cantemir” 

Fetești Ialomița Stimularea  personalităţii  copiilor  prin 

activităţile  extraşcolare 
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26.  Palasca Simona Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr.30 

,,Gheorghe Țițeica”, 

Constanța Constanța Șezătoare tradițională la lumina bradului. Un 

posibil algoritm de lucru 

27.  Ciucă Fevronia Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța  

Valorificarea elementelor de istorie şi 

geografie locală în activităţile şcolare şi 

extraşcolare  
28.  Varsami Nicoleta Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța 

29.  Nistoroiu Veronica Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Nr. 16 

„Marin Ionescu Dobrogianu” 

Constanța  Constanța Sfaturi pentru părinţi privind orientarea 

copiilor spre lectură ca activitate recreativă 

sănătoasă şi utilă 

30.  Theodorescu Alina 

Cristina 

Prof. Liceul Teoretic „Carmen 

Sylva” 

Eforie Sud Constanța Lefopicii în Programul ROEDUSEIS 
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ATITUDINE, DE LA CONCEPTE LA COMPETENȚE 
 

 

Prof. Paloma Petrescu 

expert educațional  
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CONSTRUCTIVISMUL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC 
 

Prof. Daniela Lăudoiu 

Consilier superior - Centrul Național de Evaluare și Examinare, București 

Prof. Radu Dascălu 

Consilier superior - Centrul Național de Evaluare și Examinare, București 

 

În prezentul studiu sunt descrise diverse abordări ale conceptului de constructivism, cu 

prezentarea posibilității utilizării unei evaluări constructiviste, atât în interesul elevului, cât și al 

sistemului de învățământ, cu condiția valorificării potențialului elevului, favorizării contextului real 

de învățare, încurajării explorării cunoașterii și angajării elevilor în diferite experiențe. Orientarea 

spre o abordare constructivistă a educației nu își poate propune să rezolve problemele acesteia, 

dar poate încerca să ducă mai departe cunoașterea umană și să sugereze căi de a îmbunătăți 

practica școlară. 

 

În domeniul științelor educației actuale există specialiști care susțin ideea că, pentru secolul pe 

care îl străbatem, o școală de dimensiuni relativ mici, în care activitatea educativă poate fi 

structurată în raport cu nevoile și interesele elevilor, are șanse să înregistreze rezultate tot mai bune. 

În aceste condiții, constructivismul devine un demers al pedagogiei actuale care ajută la rezolvarea 

unor probleme ale educației, elevii fiind implicați mai ușor într-o experiență intelectuală reală, și nu 

în exerciții de memorare. Proiectarea și realizarea unui astfel de demers presupune resurse umane 

cu o pregătire specială, precum și resurse materiale și financiare considerabile necesare pentru 

realizarea mediilor prin explorarea cărora elevul să-și poată construi cunoașterea. 

Primul tip de constructivism a fost cel radical, promovat de Ernst von Glasersfeld, care 

susținea opinia conform căreia „elevul să nu mai cunoască prin intermediul transmiterii conceptelor 

de către profesor, ci să aibă experiențe directe, să interpreteze propriu, să se întrebe, să formuleze 

ipoteze, să facă analize critice, să sesizeze esențele, să caute soluții alternative, să aplice variat și 

individual.”1 Bineînțeles că, pentru ca elevul să poată beneficia de aceste aspecte, profesorul trebuie 

doar „să faciliteze condițiile și procesul, să stimuleze, să creeze contextul, să ghideze, iar nu să 

transmită, să predea, să dirijeze, să impună interpretări, să arate cum se rezolvă.”2, astfel încât 

efectele unei astfel de cunoașteri să fie evidente, conducând la „satisfacția rezolvării, motivația 

continuării, abilitatea afirmării, autocontrolul, învingerea comodității cognitive, câștigarea 

independenței, afirmarea cu argumente, promovarea creativității, varierea interpretărilor, construirea 

de noi sisteme, schimbarea atitudinii.”3 

La începutul veacului trecut, a fost utilizată sintagma constructivism în educație, în lucrările 

matematicienilor L. Kronecker și L. J. Brouwer. Aceștia, în dorința lor de a fundamenta o teorie 

generală a cunoașterii, l-au asociat intuiționismului, care considera că matematica era, de fapt, 

rezultatul activității mentale, constructive, a omului. Totuși, în lupta cu formalismul lui D. Hilbert, 

constructivismul a suferit o înfrângere importantă, care a condus la dispariția acestuia, timp de o 

jumătate de secol, din cadrul discuțiilor pe marginea filosofiilor domeniului. 

În anul 1981, constructivismul a fost relansat în contextul problematicii cunoașterii, datorită 

cercetătorilor din științele educației, Ernst von Glasersfeld și Paul Watzlawick, combătând calea 

pozitivistă a cunoașterii – din afară spre interior. Aceștia readuc în actualitate teoria 

constructivismului cognitiv piagetian, care se dezvoltase în paralel cu formalismul pozitivist și bazat 

pe relația dintre cunoștințe și realitate, și care enunța ideea conform căreia individul trebuie să își 

„construiască” propria cunoaștere prin intermediul propriei experiențe, că învățarea este un demers 

individual, un proces activ, care are nevoie de experiență directă, erori sau căutare de soluții, că 

toată cunoașterea nu poate fi „transmisă” de către educator și „asimilată” de către elev, ci trebuie să 

                                                 
1 Elena Joița (coord.), Profesorul și alternativa constructivistă a instruirii, în https://www.academia.edu/19516968/ 

Elena_Joita_ Profesorul-Si-Alternativa-Constructivista-a-Instruirii-pdf, accesat la data 09.01.2020. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 

https://www.academia.edu/19516968/%20Elena_Joita_
https://www.academia.edu/19516968/%20Elena_Joita_
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i se ofere acestuia oportunitățile prin care să își construiască, prin propria experiență, cunoașterea de 

care are nevoie. În acest context,  rolul educatorului se limitează doar la necesitatea de „a asigura un 

context ambiental pentru activitatea exploratorie a elevului.”4 

Constructivismul cognitiv „pornește de la teza că realitatea obiectivă nu se descoperă de la 

sine, ci doar dacă individul procesează mental informațiile acumulate, recurgând la o construcție 

mentală de prelucrare a lor, prin acomodare și asimilare progresivă.”5 În acest fel, prin implicarea 

elevilor în căutarea, prelucrarea, dezvoltarea sensurilor și a relațiilor dintre date, învățarea devine 

una activă, cu consecințe educaționale semnificative, ajungându-se, prin experiență directă, la 

construcția unor modele cognitive, a unor scheme sau concepte, dar mai ales la rezolvarea de 

probleme și luarea de decizii asupra rezolvării situațiilor. 

Cel de-al treilea tip de constructivism, cel social, rezultat în urma cercetărilor întreprinse de L. 

S. Vîgotski, scoate în prim-plan cooperarea socială, interacțiunea socială, faptul că învățarea și 

dezvoltarea sunt, în sine, activități sociale, colaborative, care au rolul de a îmbogăți experiența 

individuală atât prin contextul cultural, cât și prin cel al grupului social căruia îi aparține elevul. 

„Relațiile interpersonale, negocierile, confruntările, dezbaterile, rezolvările în grup mediază 

construcția cunoașterii individuale și conștientizează fiecăruia care-i este «zona proximei 

dezvoltări», care pot fi remediile și soluțiile de atingere a ei, rolurile potrivite pentru afirmarea 

competențelor.”6  

Cum „nimic nu mai poate rămâne la fel sub lumina schimbătoare a epocilor, a unghiurilor, a 

perspectivelor, a reperelor, a influențelor diverse […], iar școala este doar locul în care poate că mai 

degrabă profesorii sunt instruiți de elevi decât invers.”7, constructivismul aplică principiile educației 

centrate pe elev, punând accentul pe procesele de interpretare care se petrec în mintea elevului, care 

nu mai este considerat drept un recipient care absoarbe informațiile în mod pasiv, deoarece 

cunoștințele nu mai sunt transmise prin simpla citire sau ascultare. Actualmente, elevii își dezvoltă 

noile cunoștințe în mod activ, prin interacțiunile cu mediul; orice citește, vede, aude, simte sau 

atinge elevul este analizat din perspectiva cunoștințelor anterioare, reușind să dezvolte și chiar să 

întărească sau să modifice cunoștințele anterioare. 

Dar, pentru a reuși toate acestea, este nevoie de un educator conștient și dedicat, al cărui 

principal rol să fie acela de a-și ajuta elevii să devină participanți activi, prin încurajarea și 

acceptarea autonomiei și inițiativei elevilor, prin utilizarea unor materiale diverse în activitățile cu 

elevii, prin angajarea elevilor într-un dialog continuu cu educatorul sau cu ceilalți colegi, prin 

încurajarea explorării cunoașterii și angajarea elevilor în experiențe care pun în lumină contradicții 

cu informația inițială, stimulând apoi discuția. „În esență, sarcina educatorului este să creeze și să 

mențină un context în care elevii să-și construiască propria lor cunoaștere, avându-l pe acesta drept 

ghid.”8 Iar acest lucru reprezintă un adevărat act de curaj, deoarece presupune o despărțire definitivă 

de maniera tradițională de organizare a învățării. 

„Evaluarea constructivistă, ca acțiune didactică necesară în cadrul activității de instruire 

constructivistă, este concepută în strânsă legătură cu învățarea constructivistă, autoconservatoare, 

contextuală, situațională și cu predarea constructivistă, angajată ca informație/ informare/ formare/ 

cunoaștere intermediară, activă, profesională, implicită.”9 și vizează rezultatele unei învățări viabile, 

neefemere, fiind vizate competențele asimilate, acomodate, adaptate la un context deschis, o 

realitate în care elevul se regăsește și reacționează. Evaluarea constructivistă urmărește calitatea 

instruirii, ca activitate bazată pe construcția, reconstrucția, deconstrucția realității. În consecință, 

                                                 
4 Eugen Noveanu, Constructivismul în educație, în http://inovatie.numeris.com.ro/E.Noveanu-Constructivismul.pdf, 

accesat la data 09.01.2020. 
5 Ibidem. 
6 Elena Joița (coord.), Profesorul și alternativa constructivistă a instruirii, în 

https://www.academia.edu/19516968/Elena_Joita_ Profesorul-Si-Alternativa-Constructivista-a-Instruirii-pdf, accesat la 

data 09.01.2020. 
7 Horst Siebert, Pedagogie constructivistă, în http://www.euroinst.ro/titlu.php?id=456, accesat la data 09.01.2020. 
8 Gratziela Perebiceanu, Constructivismul în educație, în https://www.didactic.ro/revista-cadrelor-didactice/ 

constructivismul-in-educatie, accesat în data de 09.01.2020. 
9 Horst Siebert, Pedagogie constructivistă, în http://www.euroinst.ro/titlu.php?id=456, accesat la data 09.01.2020. 

http://www.euroinst.ro/titlu.php?id=456
https://www.didactic.ro/revista-cadrelor-didactice/%20constructivismul-in-educatie
https://www.didactic.ro/revista-cadrelor-didactice/%20constructivismul-in-educatie
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„toate instrumentele de evaluare își construiesc propria realitate”, ținând seama că intervin în 

„condiții de predare și învățare prin interpretare”10. Din această perspectivă, „constatarea obiectivă a 

calității învățării și predării constructiviste solicită procese de apreciere și interpretare continuă a 

realității subiective asimilată de educat (elev, cel ce învață) și valorificată pedagogic prin 

acomodarea cunoașterii, interiorizate, la situații noi.”11 Întrebările și cerințele trebuie să urmărească 

răspunsuri complexe, reflexive, elaborate dincolo de codificările binare obișnuite (elevul știe sau nu 

știe; profesorul este sau nu este competent), dar, în același timp, să ajute și la reglarea-autoreglarea 

permanentă a instruirii constructiviste (a învățării – predării – evaluării constructiviste). 

În pedagogia constructivistă, evaluarea este de tip formativ, trebuie să arate progresul 

elevului, dar, în același timp, să contribuie la remedierea greșelilor tipice de învățare, la reglarea 

demersului didactic; evaluarea constructivistă pune accentul pe observare, analiză, interpretare, 

proiecte, portofolii, în așa fel încât să evidențieze aspectele calitative, evaluând atitudinile elevilor și 

procesul prin care aceștia au ajuns la rezultate. „Evaluarea constructivistă prezintă limite majore: nu 

mai este una cantitativă, ci una calitativă; nu mai este standardizată, ușor cuantificabilă, ci este pe 

bază de judecăți de valoare, de aprecieri adesea subiective referitoare la priceperi, deprinderi, limite 

de timp, posibilități de transfer. Din acest motiv, poate fi ușor criticată ca fiind subiectivă. Cu atât 

mai mult, produsele activităților de grup sunt mai greu de evaluat.”12 
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PREDĂ CU BUCURIE ȘI DUPĂ PANDEMIE! 
Material realizat în urma susținerii webinarului ”Predă cu bucurie și după pandemie!” 

 

Prof. înv. primar Claudia Cârstocea 

Școala Gimnazială nr. 38 „Dimitrie Cantermir” Constanța 

Prof. înv. primar Oana Manta 

Școala Primară „School of London” Constanța 

Prof. înv. primar Claudia Codreanu 

Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța 

 

 

 Suntem trei prietene, ȋ nvăţătoare ȋ n Constanţa şi ne-am gândit să ȋ mpărtăşim din 

activităţile noastre la clasă, colegelor de breaslă şi am avut această oportunitate oferită de către 

Asociaţia Învăţătorilor din Constanţa, căreia ȋ i mulţumim şi pe această cale, ȋ n cadrul 

simpozionului organizat la ȋ nceputul toamnei 2020. 

La acest simpozion, fiecare dintre noi a prezentat ce a făcut, ce a ȋ nvăţat şi cum şi-a 

desfăşurat activitatea din martie 2020 până la ȋ ncheierea anului şcolar, ȋ n iunie 2020, mai exact la 

ȋ nceputul faimoasei perioade de lucru ȋ n mediul online. Pentru prima oară şcoală exclusiv ȋ n 

mediul online! Și, de asemenea, după cum o spune şi titlul, ce-am păstrat din ce am ȋ nvăţat. 

Scopul webinarului şi al ȋ ntregului simpozion a fost acela de ȋ mpărtăşire de bune practici, 

de a afla unii de alţii, modalitate excelentă de ȋ nvăţare. 

Pe mine, Claudia Cârstocea, ȋ nvăţătoare şi autoare a paginii „Tipa cu stiloul” (pe care scriu 

despre mine şi despre activităţile mele cu copiii, ȋ n dorinţa de a ajuta părinţi şi colegi), pandemia 

„m-a prins” cu un colectiv de clasă pregătitoare. M-am speriat la ȋ nceput, gândindu-mă că ai  mei 

copii nu ştiau să scrie, neimaginându-mi la momentul respectiv cum aş fi putut să-mi ţin orele altfel 

decât la şcoală... şi m-au cuprins toate „panicile” pe care toate cadrele didactice le-au trăit atunci, 

cred. 

N-am stat prea mult pe gânduri. Am cerut ajutorul, am căutat, m-am interesat şi mi-am 

instalat, ȋ mpreună cu părinţii elevilor mei, aplicaţia „Zoom”.  

Ceea ce am ȋ nţeles repede şi am considerat foarte important a fost păstrarea unei rutine şi ȋ n 

mediul online. 

Eu, ȋ n mod obişnuit, ȋ mi ȋ ncep orice zi de şcoală cu „momentul de lectură”. Citesc eu ȋ n 

clasa pregătitoare şi ȋ n clasa I, pentru ca din clasa a II-a să pornesc „Clubul de lectură” al clasei. 

Iar dacă din septembrie 2019 şi până ȋ n martie 2020 am citit ȋ n fiecare zi, mi-am dorit foarte mult 

să continui asta. Copiii iubeau momentul şi aveau deja excelente deprinderi de ascultare. 

Am convocat părinţii la prima şedinţă online şi le-am explicat importanţa uriaşă a păstrării 

unei rutine zilnice. Păstrarea unor obiceiuri de la şcoală şi acasă, pentru ca cei mici să nu se simtă 

dezrădăcinaţi şi pentru ca echilibrul lor emoţional să fie cât mai puţin afectat. Sufereau deja din 

cauza lipsei de relaţionare directă. Aşadar, atunci când intram pe zoom, ne comportam ca şi cum 

eram la şcoală. Le-am explicat părinţilor să le păstreze programul zilnic, orele de trezire şi de 

culcare, orele de masă, iar pentru orele online, să se comporte ca şi cum am fi la şcoală. 

Nu le puteam da fişe, nu se dau teme la clasa pregătitoare, însă se pot face lucruri minunate şi 

foarte atrăgătoare pentru copii. Iar scopul acesta a fost: să le placă şi să nu ȋ ntrerup procesul 

ȋ nvăţării! 

Astfel că, perioada parcursă a fost una foarte frumoasă, de care ne aducem aminte cu mare 

drag. A fost o perioadă de reală conectare cu familia, deoarece au avut nevoie de sprijin ȋ n ce au 

realizat, iar asta a fost de nepreţuit. Au făcut singurei reţete simple: limonadă, clătite sau brioşe, au 

realizat tabele meteorologice, urmărind fenomenele naturii pe o perioadă de două săptămâni, au 

confecţionat jucării, au realizat experimente, au făcut gimnastică şi au dansat, au realizat desene şi 

colaje cu materiale din casă (beţişoare de urechi, suluri de hârtie igienică, frunze de plante de 

ghiveci), au urmărit tururi virtuale de muzee, au vizionat piese de teatru pentru copii, au văzut 

filme. 
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O activitate foarte ȋ ndrăgită şi formativă a fost următoarea: i-am pus să-şi scoată toate 

hainele din garderobă şi să le dea pe jos, apoi, din ele, poziţionându-le ȋ n diverse forme, să 

realizeze animăluţe (puteţi vedea ce au realizat ȋ ntr-o postare de la acea vreme, pe „Tipa cu 

stiloul”). Au fost super ȋ ncântaţi, s-au ȋ ntrecut, iar la final, strângându-le, şi-au făcut şi ordine ȋ n 

dulapuri singuri. 

Am folosit o platformă foarte prietenoasă (pe care o recomand), Kidibot.ro, unde s-au 

ȋ ntrecut ȋ n qiuzz-uri şi unde le-am alcătuit şi eu chestionare după ce parcurgeam capitole din 

„Aventurile lui Habarnam şi ale prietenilor săi”, volum pe care l-am parcurs integral şi de care au 

fost foarte ȋ ncântaţi. 

Un mare plus al perioadei a fost participarea la un proiect internaţional, alături de copii din 

Italia, Spania şi România. Timp de două luni, săptămânal, ȋ mpărţiti pe grupe, elevii mei au 

participat alături de copii de vârste similare, la provocări şi activităţi minunate pe teme despre 

familie, tradiţii, sărbători etc. şi nu doar că s-au ȋ mprietenit cu aceşti copii, ci au ȋ nvăţat şi câteva 

cuvinte din limbile lor. 

Părinţii mi-au fost de mare ajutor şi le-am cerut constant feedback. Ȋ n funcţie de el, mi-am 

ajustat programul şi activitatea. Spre exemplu, la sugestia unui părinte, am realizat ȋ ntâlniri 

individuale cu copiii. Sugestie foarte valoroasă, luând ȋ n considerare sensibilitatea unora dintre 

copii şi lipsa contactului fizic pe care ȋ l aveam la şcoală. 

A fost o perioadă nouă, poate nu tocmai uşoară, dar a fost o perioadă de ȋ nvăţare. Nu am 

abuzat de aplicaţii şi platforme, am ales ce am considerat potrivit colectivului meu de elevi, dar a 

fost o perioadă frumoasă şi cu multe achiziţii. La finalul ei, copiii stăpâneau toate comenzile 

aplicaţiei Zoom, ştiu să se respecte unii pe alţii, au ȋ nvăţat să folosească toate „butoanele”, sunt 

ȋ nnebuniţi după „breakout rooms”, iar tot ce am ȋ nvăţat şi tot ce a rezonat plăcut ȋ n ei, am păstrat 

şi după pandemie.  

(Claudia Cârstocea – prof. ȋ nv. primar, Şc.Gimnazială Nr.38 „Dimitrie Cantemir”) 

 

După declanșarea pandemiei și trecerea activității școlare în online, în perioada martie – iunie 

2020, având clasa a II-a, am ales să familiarizez elevii cu mai multe site-uri și aplicații digitale și să 

îi încurajez să lucreze independent. Ne-am conectat zilnic pe Zoom.us, aplicație aleasă la nivel de 

școală datorită facilităților oferite: lucru în echipe cu ajutorul breakout rooms, partajarea ecranului 

de către orice participant, tablă virtuală integrată. 

În timpul orelor am încercat să folosesc și alte aplicații gratuite, simple, care nu presupuneau 

înregistrarea elevilor sau ajutor din partea adulților.  

Zilnic, de câte ori conținutul s-a pretat, am prezentat elevilor filmulețe de pe Youtube, 

Mozaweb.com, Educatieinmures.ro. După aproximativ o săptămână, am lansat invitația de a căuta 

ei înșiși materiale video potrivite conținuturilor studiate, invitație la care elevii au răspuns cu mult 

entuziasm.  

Am recomandat elevilor să participe la concursuri pe Kidibot.ro, cele mai populare 

dovedindu-se a fi cele de matematică și de limba engleză.  

Pentru orele de Muzică și mișcare am folosit musiclab.chromeexperiments.com și 

edumuzicala.ro și am lăsat elevii să exploreze singuri și să împărtășească în echipe activitățile 

preferate.  

La orele de Arte vizuale și abilități practice am ales modele de pe Youtube, dar și de pe site-ul 

Krokotak.com și am deslușit împreună pașii de lucru. 

Pentru activitățile care presupuneau utilizarea în echipă a tablei am sugerat 

Jamboard.google.com, dar și Whiteboard.fi, unde profesorul are posibilitatea de a urmări tablele 

individuale ale elevilor. 

Am insistat ca elevii să învețe să realizeze hărți mentale, iar pentru acest lucru ne-am folosit 

de Mindmup.com.  

Printre site-urile lor favorite s-a numărat și Worditout.com, unde le-a plăcut extrem de mult să 

se joace cu cuvintele, să își aleagă formele și fonturile. 
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Am realizat o sumedenie de jocuri pe Wordwall.net, în special pentru consolidare și evaluare, 

iar mai târziu, o parte dintre elevi și-au realizat propriile jocuri, trimițând link-ul colegilor, cu 

ajutorul chat-ului din Zoom. 

Elevii au descoperit cum să realizeze un filmuleț cu ajutorul aplicației Chatterpix, pe care    

le-au încărcat ulterior pe grupul de Whatsapp al clasei. După vizionarea tuturor filmulețelor, elevii 

și-au dat feedback, urmărind schema: „Mi-a plăcut..../Pe viitor ai putea încerca să.... pentru că 

aceasta te va ajuta la....” 

Recomand colegilor să exploreze împreună cu elevii lor și să utilizeze cu încredere: Nasa 

selfie, Gynzy.com, afostodata.net (povești și fișe de lucru), Padlet, Kahoot!, Mentimeter.com, fișe 

cu completare digitală Twinkl.co.uk.  

Nu spun că această perioadă a fost ușoară, însă nu cred să fi existat vreo alta în care să 

învățăm atât de mult, atât noi, cât și părinții și elevii. 

În final, aș vrea să vă las cu câteva gânduri: păstrați-vă entuziasmul pentru învățare, fiți 

curajoși și faceți greșeli căci numai așa puteți învăța, predați cu bucurie și pasiune, iubiți-vă elevii! 

(Oana Manta – prof. ȋ nv. primar, Școala Primară „School of London”) 

 

Pe mine personal perioada predării exclusiv online m-a prins, să spunem așa, spre norocul 

meu, alături de un colectiv de 31 de copii minunați, care aveau deprinderi de lucru individual și în 

echipe formate de-a lungul celor 5 ani petrecuți împreună și de un grup numeros de părinți cu care 

aveam o relație deschisă, de colaborare bazată pe încredere și ascultare activă. Așa că, după ce 

primele zile de școală online au trecut și am început să descopăr asemănările, dar mai ales 

deosebirile dintre predarea online și cea desfășurată efectiv în sala de clasă, alături de copii și după 

ce am avut șansa de a participa la câteva workshopuri și conferințe, mi-am structurat un plan.  

Mi-am dat seama, așa cum spunea și colega și prietena mea Claudia Cârstocea, că elevii mei 

au nevoie de rutină. Eu am nevoie de rutină. Așa că în fiecare zi începeam orele cu provocarea zilei 

urmată de întrebarea zilei al cărei răspuns trebuie căutat, cercetat de fiecare copil și împărtășit în 

ziua următoare. Bineînțeles că am ales cele mai nebunești întrebări pentru a-i face curioși, pentru  a-

i amuza și pentru a-i provoca să caute răspunsuri, de exemplu: De ce nu există animale cu 3 

picioare? Păianjenii au urechi? La ce folosesc cojile rănilor? etc. 

O altă activitate pe care o făceam și în clasă și pe care am păstrat-o a fost „Scaunul autorului”, 

unde un elev prelua microfonul, să spunem, și timp de câteva minute povestea colegilor o 

întâmplare sau o carte citită sau orice își dorea el să împărtășească clasei. Momentul său era urmat 

de un dialog purtat cu colegii care îi puneau întrebări legate de ceea ce povestise. În tot acest timp 

eu nu interveneam, ci îi lăsam să gestioneze singuri situația și orice surprize care puteau să apară. 

Știm cu toții că așa cum noi, adulții, avem nevoie de autonomie și competență, așa au nevoie și 

copiii. Prin acest moment eu le ofeream copiilor cadrul pentru a manifesta aceste două nevoi ale 

fiecărei persoane.  

După cea de a doua pauză toți mâncam un fruct, în anumite zile trebuia să  ne îmbrăcăm toți 

cu ceva de o anumită culoare, pe care o votam cu o zi înainte, fiecare reîntorcere din pauză era 

marcată printr-un fragment muzical diferit de muzica de relaxare pe care o ascultam pe timpul 

pauzelor etc. 

 În momentul în care am fost nevoită să înlocuiesc tradiționalul cu tehnologia am ales să 

folosesc modelul Clasei inversate (Flipped Classroom). De ce Clasa inversată? 
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• Tradițional - elevii ascultă lecția predată de profesor în clasă, citesc în manuale și lucrează 

seturi de exerciții în clasă și acasă. 

•  În clasa inversată elevii mai întâi studiază subiectul/conținuturile pe cont propriu, de obicei 

folosind lecțiile online pe youtube și apoi aplică ceea ce au învățat rezolvând probleme și aplicând 

în situații practice în clasă. 

Cum facem asta? 

 Informează părinții, elevii, managerii și convinge-i să te urmeze în acest demers. 

 Asigură-te că ai la dispoziție resursele necesare (chestionare și activități online, fișe,  

tabletă/computer, telefon etc). 

 Managementul clasei de elevi este foarte important, mai ales în mediul online. Asigură-te 

că ai stabilit reguli clare, puține la număr și, foarte important, de comun acord cu elevii! Mediul de 

învățare trebuie să fie atractiv, presărat cu multe momente de respiro și jocuri (aici internetul este 

extrem de generos. Tot ceea ce trebuie făcut este să ne organizăm foarte bine timpul de învățare și 

să nu lăsăm nimic la voia întâmplării.) 

 Asigură-te că stăpânești tehnologia! 

 Creează conținut pentru teme (video, slide PPT etc.) - dă tema. 

 Explică-le de la început elevilor că vor lucra exerciții în timpul orei, aplicând ceea ce au 

învățat sub supravegherea cadrului didactic. 

 Asigură-te că au înțeles că învățarea conținuturilor este independentă, în ritm propriu și că 

sunt, dacă putem spune așa, arhitecții propriei învățări. Știu, pare pompos pentru un copil de clasa a 

IV-a, dar oferiți-le copiilor încrederea dumneavoastră, credeți că ei pot și ei vă vor demonstra că ați 

avut dreptate. 

Aplicația pe care am folosit-o a fost Zoom și acest lucru mi-a permis să împart ecranul cu 

elevii (share), să formez grupe, așa cum făceam și în clasă (aplicația ne oferă posibilitatea de a-i 

împărți pe copii în grupe, îi trimite în niște camere (breakout rooms) unde pot lucra fără a fi 

disturbați de ceea ce se discută în celelalte camere). 

Lucrând în acestă manieră am observat nenumărate beneficii atât pentru elevi, cât și pentru 

profesori: 

• Elevii studiază materia pe cont propriu, în ritm propriu, pot relua pasaje pe care nu le-au 

înțeles. Intră în clasă pregătiți să rezolve situații, probleme și să aplice ceea ce au învățat, să 

contribuie astfel la propria învățare. 

• Se poate petrece mai mult timp pe lucru de grup și proiecte. 

• În mod tradițional, profesorii lucrează cu elevii care ridică mâna și care se implică în oră. În 

clasa inversată profesorul poate să se concentreze pe acei elevi care au nevoie de ajutor nu doar cu 

cei încrezători în forțele proprii sau să lucreze cu grupuri mici de elevi care îl solicită la un moment 

dat. 

• Profesorul nu mai este nevoit să predea același lucru de mai multe ori. 

(Claudia Codreanu – prof. ȋ nv. primar, CNA „Regina Maria”) 
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 Indiferent ce va urma şi ce schimbări se vor produce, noi credem că cel mai important este 

să ne păstrăm bucuria alături de elevii noştri, să fim mereu deschişi la nou şi să nu ne oprim din a 

ȋ nvăţa. „Predă cu bucurie şi după pandemie!” 
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC 

 ÎN STIMULAREA ŞI ÎN FORMAREA  

PERSONALITĂŢII ELEVILOR 
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CADRUL DIDACTIC -FACTORUL CHEIE ÎN STIMULAREA ŞI 

FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 
 

Prof. înv. primar   Simona Constantin    

Şcoala Gimnazială „ Sfinţii Ȋ mpăraţi”, Comuna Balta Doamnei, Prahova 

 

„Trăim într-o lume cu un nivel fără precedent al competivităţii şi al inventivităţii, al 

confruntării şi al schimbării, al provocărilor şi al oportunităţilor, al tentaţiilor şi al ispitelor, o lume 

în care stima/respectul de sine devine o nevoie presantă, cu valoare de supravieţuire. Ea nu rămâne, 

conform teoriei lui Maslow, doar o trebuinţă de deficienţă situată la graniţă cu trebuinţele de 

creştere, ci se prefigurează ca un reper şi ca un fundament al vieţii şi al activităţii fiecărui individ.”     

Copilul mic pătrunde cu emoţie în universul cunoaşterii, păşeşte timid pragul şcolarităţii şi 

caută cu speranţă un sprijin. El vine cu tot universul său de cunoaştere şi e dornic să comunice 

tuturor  aşteptărilor sale sau dimpotrivă se închide în sine şi cercetează tot ce este nou în jurul său, 

fără a interveni prea mult. Stima de sine este în fapt un raport pe care fiecare elev îl are cu el însuşi. 

Eficienţa în acţiune depinde de nivelul atins, cu cât stima de sine este mai ridicată, cu atât se poate 

observa mai bine o creştere a gradului de adaptabilitate la sarcinile zilnice, un confort sporit şi în 

acelaşi timp, iniţiativă în găsirea de soluţii noi. În cadrul unui grup se pot observa cu uşurinţă elevii 

cu o stimă de sine ridicată, ei sunt cei care au o influenţă asupra celorlalţi, îşi susţin propriile păreri 

şi opinii, se implică în activităţi creative şi găsesc de fiecare dată argumente pentru ceea ce 

întreprind. Cu cât stima de sine scade, descoperim o stare uşoară de anxietate, o teamă de exprimare 

în cadrul unor discuţii libere şi o dorinţă interioară de a rămâne într-un con de umbră, chiar şi în 

condiţiile în care capacităţile intelectuale sunt bine formate şi dezvoltate. Teama de a nu greşi, de a 

nu fi ridiculizat de colegi, produce un blocaj, o emoţie puternică, generatoare de stres. De aceea încă 

din perioada şcolarităţii mici, cadrul didactic joacă rolul cel mai important în construirea stimei de 

sine, acum este perioada optimă pentru fixarea ei. Cu blândeţe, copilul care greşeşte în rezolvarea 

unor sarcini de lucru, trebuie îndrumat. Este cunoscut faptul că pixul roşu care corectează în mod 

excesiv, produce neîncredere în forţele proprii şi nu reprezintă neapărat o corectare a greşelilor şi în 

plan individual, personal. O alternativă la această situaţie ar putea fi lucrul în echipă cu elevul, 

acordarea de sprijin individual, realizarea de programe adaptate, precum şi implicarea familiei în 

activitatea şcolară a elevului. Nivelul stimei de sine creşte şi scade în decursul timpului în funcţie de 

modul în care au loc interacţiunile cu cei din jur, acesta se modifică în mod constant până la 

maturitate. De aceea este absolut necesar să fie permanent „hrănită”. „Dacă un respect de sine 

superior, ridicat este mereu deschis la nou, acceptă surpriza şi incertitudinea, caută mereu 

provocările şi stimulentele unor obiective/proiecte care merită osteneala şi care cer eforturi 

susţinute, un respect de  sine inferior, scăzut caută, dimpotrivă, siguranţa a ceea ce este obişnuit şi 

comod. Respectul de sine scăzut nu se mai corelează cu raţionalitatea, flexibilitatea şi bunăvoinţa, 

cum este cazul unui individ cu un înalt respect de sine, ci cu iraţionalitatea, mascarea cât mai atentă 

a greşelilor şi conformismul inadecvat sau cu nonconformismul nelalocul lui, cu reacţia defensivă, 

servilă.” Dacă în cazul elevilor stima de sine poate fi uşor influenţată pentru creşterea nivelului, este 

important să precizăm faptul că educatorii înşişi au niveluri diferite. Educatorii (institutorii, 

profesorii pentru învăţământ primar şi preşcolar, părinţii) cu o stimă de sine înaltă sunt mai potriviţi 

să ajute copiii în dezvoltarea lor personală, ei sunt cei care creează premise reale pentru clădirea 

unui sentiment de încredere la elevi. Actul didactic se transformă într-un mediu prietenos, propice 

învăţării creative, se bazează pe înţelegere, cooperare, implicare, afecţiune şi respect reciproc. 

Marele câştig îl reprezintă independenţa elevilor în funcţionarea eficientă. 

“După N. Branden, ceea ce au în comun un bun profesor, un bun părinte, un psihoterapeut 

este credinţa lor profundă în potenţialul persoanei de care se ocupă, convingerea legată de ceea ce 

poate să fie şi să facă persoana respectivă, plus capacitatea de a transmite această convingere în 

cursul interacţiunilor lor.[…] Şi atunci, unul dintre cele mai mari daruri pe care le poate oferi un 

educator (institutor, profesor, părinte) unui copil, unui elev, este refuzul de a accepta concepţia 
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negativă a elevului despre sine în ceea ce priveşte propria valoare, întrevăzând un sine/un eu mai 

profund şi mai puternic, fie şi numai ca potenţialitate.” 
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COLABORAREA ȘCOLII CU FAMILIA 
 

Profesor pentru învățământ primar Gabriela Iosif 

Școala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano”, Buzău 

 

Şcoala doreşte ca părinţii să fie implicaţi dar implicarea acestora depinde şi de modul sau 

măsura în care aceştia sunt informaţi şi solicitaţi. Din practica de zi cu zi se ştie însă că nu toate 

şcolile invită, informează sau includ în activităţile lor în mod activ pe toţi părinţii. Astfel, 

necunoscând politica şi practica şcolii, încrederea părinţilor în şcoală se construieşte greu şi se poate 

pierde uşor. „Cercetătorii au dovedit că foarte mulţi părinţi sunt de părere că formele pe care le 

îmbracă relaţia familia-şcoală reprezintă factorii determinanţi ai unui mediu şcolar primitor. Şcolile 

din ciclul primar au fost considerate mai primitoare, din mai multe puncte de vedere, decât şcolile 

de la celelalte niveluri de învăţământ.” Credibilitatea poate fi obţinută atât prin factori de ordin 

subiectiv (impresia de sinceritate), cât şi de factori de ordin raţional (puterea argumentării, 

susţinerea mesajului). Printre elementele credibilităţii se pot enumera: competenţele pe care le are 

cadrul didactic în domeniul său, modul în care îşi expune argumentele, reputaţia pe care a  

dobândit-o în spaţiul şcolar, gradul de încredere pe care reuşeşte să îl inspire, sinceritatea de care dă 

dovadă, sistemele de valori asemănătoare etc. Credibilitatea poate deschide poarta acceptării şi 

colaborării şi este un element de o importanţă deosebită care trebuie obţinut de ambele părţi.  

În implicarea celor două părţi, fiecare parte testează încrederea şi disponibilitatea spre 

comunicare. Comunicarea eficientă este un factor care contribuie la asigurarea încrederii şi 

colaborării între cele două părţi: familie şi şcoală. Mesajul transmis dinspre şcoală este acela că 

şcoala are un ţel comun cu familia, şi anume, promovarea succesului şcolar al elevului, realizabil 

prin: 

- dezvoltarea unui parteneriat cu familiile elevilor; 

- contribuţia familiei care are un rol crucial în dezvoltarea copilului; 

- cooperarea cu şcoala care aduce beneficii părinţilor, copiilor şi şcolii; 

- descoperirea rapidă a problemelor şi rezolvarea lor în timp util şi competent; 

- cunoaşterea cu claritate a soluţiilor ce facilitează învăţarea, integrarea şcolară, socială, 

comportamentală şi emoţională a elevilor. 

Şcoala şi familia trebuie să-şi descopere şi să contribuie la realizarea scopurilor comune. 

„Punctul central este reprezentat de interesele elevului. Pentru atingerea scopului, fiecare entitate îşi 

aduce propriul aport, asumându-şi răspunderea, ceea ce reprezintă o condiţie esenţială. În această 

ecuaţie, elevul are un rol important, întrucât nu este omisă sau minimalizată participarea sa în 

educaţie.” 

Practica şcolară se confruntă deseori cu probleme în construcţia unei colaborări eficiente. 

Christenson, 2002, distinge două tipuri de probleme: probleme de structură şi probleme psihologice. 

Problemele de structură pot fi: 

- timp limitat pentru comunicare şi înţelegere; 

- comunicarea doar în situaţii de criză; 

- timp insuficient acordat construirii încrederii; 

- cunoştinţe şi deprinderi de colaborare limitate; 

- sistem de comunicare absent sau insuficient de bine construit; 

- lipsa de înţelegere a constrângerilor pe care le suportă ceilalţi. 

Problemele psihologice pot fi: 

- lipsa de încredere în puterea influenţării capacităţii de învăţare a elevului prin parteneriat 

comun; 

- etichetarea atitudinilor ce se construiesc între şcoală şi familie; 

- utilizarea unor comportamente de tip învingător-învins, învingător- învingător, în cazul unor 

conflicte; 

- convingerea faptului că perspectiva proprie şi numai ea este corectă şi cealaltă nu are cum să 

fie decât greşită; 
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- diferenţele culturale, de ordin psihologic pot conduce la puncte de vedere diferite, ce se pot 

constitui în bariere în comunicare; 

- lipsa empatiei de-o parte sau de ambele părţi; 

- limitarea ajutorului primit de copil doar din partea şcolii sau doar din partea familiei; 

- antecedente relaţionale negative între familie şi şcoală. 

Consilierea psihopedagogică are ca obiective crearea unui sistem coerent de întărire a 

comportamentului intenţional şi crearea de scopuri în viaţă. Este un proces care implică o relaţie 

interpersonală între consilier şi părinţi/copii, care foloseşte metode de cunoaştere psihologică 

sistematică a personalităţii copiilor, metode de relaţionare pe natură pedagogică pentru 

îmbunătăţirea imaginii de sine şi a comportamentului celor cu care lucrează. Consilierul creează 

oportunitatea cunoaşterii, explorării, descoperirii, clarificării modalităţilor de a trăi o viaţă cât mai 

bună. 

Într-un studiu  care  a avut ca obiectiv general identificarea calităţii implicării familiei în 

educaţia copilului şi a calităţii relaţiei pe care o are cu şcoala ca instituţie dar și evoluția implicării 

familiei pentru o perioadă de 7 ani - 2012-2019 - am demonstrat că  părinții consideră, în general, că 

au o bună relație cu școala. Centralizînd răspunsurile chestionarelor, cel mai mare procent l-a 

obținut, la cea mai bună formă de comunicare, participarea la ședințe. Părinții consideră că discuția 

„față în față” este cea mai eficientă.  

 

 

2019 

 La întrebarea ”Credeţi că părinţii voştri colaborează suficient de bine cu şcoala?” există mici 

diferențe, dar procentul mare pentru buna colaborare cu școala este încurajator. 

  

   

       2012:   Da-93,02%    Nu-6,97%                           2019: Da- 97, 82%   Nu-2,17 % 

2012- Colaborarea familiei cu şcoala este considerată de elevi în procent mare ca fiind foarte 

bună (93,02%). Coincide foarte bine cu procentul părinţilor care-şi înţeleg copiii mereu. Buna 

colaborare cu şcoala creează posibilitatea înţelegerii din ambele părţi a copiilor şi  a climatului 

şcolar în care ei se dezvoltă, deci potrivirea de procente poate fi rezultatul acestui fapt. Părinţii care 

se implică în viaţa de şcolar a copiilor lor cunosc mai bine fenomenul şi ştiu cum să-l aprecieze. 

2019 - Procentul pentru ”Da” (părinții colaborează cu familia) crește. 

De modul cum comunică cele două părţi depinde înţelegerea întregului tablou de 

comportamente pentru că „a cunoaşte” înseamnă „a înţelege” pentru „a reacţiona”.  

  

La întrebarea ” Vorbiţi cu părinţii despre problemele pe care le aveţi la şcoală?” 

 

 

          

 

 

Telefon Bilete 
Lectorate 

cu părinţii 

Consilierea 

individuală 

a părinţilor 

Participarea 

la şedinţe 
Internet 

Elevi 20,9% 4,7% 13,95% 11,62% 46,51% 2,32% 

Părinţi 23,23% 6,97% 11,62% 13,95% 44,18% 0% 

  

Telefon Bilete 
Lectorate 

cu părinţii 

Consilierea 

individuală 

a părinţilor 

Participarea 

la şedinţe 
Internet 

Elevi 39,13% 0 % 6,52% 13, 04% 46,51% 2,17% 

Părinţi 78,04% 0% 34,14% 7,31% 60,97% 21,95% 
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                                     2012                                                 2019 

2012 - Procentul care demonstrează că părinţii se interesează de problemele copiilor lor este 

semnificativ (Da- 95,3% copii, 86,04% părinţi) şi dovedeşte că există dorinţa de comunicare, dar 

sunt mici diferenţe ce se pot datora şi faptului că părinţii nu obţin atâtea informaţii cât ar dori de la 

copiii lor. Copiii dezvăluie părinţilor lucrurile aşa cum le percep ei sau, în anumite situaţii, preferă 

să ascundă anumite evenimente pentru a se proteja de ceea ce n-ar fi de acceptat în familiile lor. 

2019-Procentele sunt apropiate, se inversează puțin în favoarea părinților. 

La întrebarea ”Ar fi mai puţine probleme la şcoală dacă şcoala ar anunţa părinţii?” 

                        2012                                                               2019 

  

 

        

Da: 69,76%      Nu: 30,23%                            Da: 100%        Nu: 0% 

2012 - Mulţi copii recunosc faptul că anunţarea părinţilor reduce numărul problemelor. Acest 

lucru poate fi rezultatul unor constatări, al experiențelor trăite şi în urma cărora au remarcat 

îmbunătăţirea lucrurilor, clarificarea şi rezolvarea problemelor apărute.  

Procentul de 69,76% pentru „Da” este mare, dar şi răspunsul „Nu”- 30,23% trebuie luat în  

considerare. Este posibil ca, uneori, anunţarea unor evenimente pe care copilul doreşte să le ascundă 

să nu ducă la o schimbare în bine pentru copiii care au părinţi mai exigenţi sau  autoritari.  

2019 - Elevii consideră în procent de 100% că anunțarea familiei schimbă numărul 

problemelor. 0% pentru lipsa răspunsurilor „Nu, ar fi mai puține probleme.” este un procent foarte 

bun. Elevii au siguranța faptului că părinții pot ajuta la îmbunătățirea lucrurilor și rezolvarea 

problemelor. 

 La întrebarea”Ce credeţi că vor face părinţii dacă ar afla că aveţi probleme la învăţătură şi 

purtare?” 

                                  2012                                                                  2019 

 

  

 

 

2012 

Situaţia se va îmbunătăţi: 90,60% 

Situaţia se va înrăutăţi: 9,30%. 

Vor veni mai des la şcoală ca să evite spre viitor alte probleme: 93,02%. 

Vor încerca să discute mai mult cu noi ca să afle de ce ne purtăm astfel: 90,60%. 

Vor încerca să ne ajute să îndreptăm problemele: 95,34% 

Indiferent de forma prin care  află de anumite probleme şcolare este foarte bine că părinţii vor 

încerca să vină mai des la şcoală (93%), să discute cu copiii lor (90,60%) şi să încerce să-i ajute 

(95,34%). Deşi nu e foarte mare procentul celor care spun că situaţia se va înrăutăţi (9,30%) trebuie 

însă reţinut pentru că aici se află situaţiile copiilor cu probleme în familie. 

2019 

Situaţia se va îmbunătăţi: 26,08%. 

Situaţia se va înrăutăţi: 2,17%. 

Vor veni mai des la şcoală ca să evite spre viitor alte probleme: 26,08%. 

Vor încerca să discute mai mult cu noi ca să afle de ce ne purtăm astfel: 56,52%. 

Vor încerca să ne ajute să îndreptăm problemele: 67,39%. 

Răspunsurile sunt mai moderate, părinții vor veni mai des la școală și vor discuta cu copiii lor, 

dar procentele sunt mai mici decât în 2012.  Scăderea semnificativă la indicatorii ”Situația se va 

îmbunătăți” și ”Vor veni mai des la școală” atrage atenția acum. Tendința actuală în care părinții, 

ocupați cu serviciul sau cu probleme ce le ocupă și timpul petrecut cu familia, au mai puțin timp 

pentru copil sau pentru venirea la școală, ar putea explica o parte din procentele lipsă. 
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Afecţiunea primită din ambele părţi, atmosfera plină de înţelegere, emoţiile gestionate şi 

înţelese pot ajuta nu numai copilul, ci pe toţi aceia care gravitează în jurul său. Sprijinul primit de 

familiile lor şi de la cadrele şcolii trebuie să contribuie la învăţarea controlului propriilor emoţii, 

motivaţii, a aptitudinilor sociale necesare unui om echilibrat.  

Şcoala nu se ocupă doar cu achiziţiile cognitive, deşi, în programul şcolar acestea domină. 

Formarea copiilor, cunoaşterea reţelelor relaţiilor afective sunt la îndemâna învăţătorului pentru că 

acesta are avantajul de a lucra zilnic cu colectivul. El poate descoperi tendinţele comportamentale 

individuale, dar şi manifestarea individualităţilor în reţeaua de grup. Cunoaşterea mediului şcolar şi 

a celui familial poate să creeze oportunităţi prin continuitate şi prin contextul socio-cultural pe care 

îl creează.  

Părinţii, ca „profesionişti ai educaţiei”, trebuie să înţeleagă că meseria de părinte nu are 

vacanţă, că e în avantajul lor şi al copilului lor să fie prezenţi în viaţa acestuia absolut oriunde 

acesta se află, mai ales în mediul care contribuie la „sculptarea” individualităţii lui pentru toată 

viaţa.  
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COMPETENȚELE CHEIE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
                                                                          

Profesor învățământ primar  Cristina Ochiuleț  

 Liceul cu Program Sportiv ” Nicolae Rotaru” 

                                                                                        

Includerea în sistemul educațional a predării și învățării pe baza competențelor-cheie este 

elementul de maximă noutate, apărut cu scopul realizării de strategii de învățare pe tot parcursul 

vieții. În acest sens, sunt identificate opt competențe-cheie care sunt fundamentale pentru fiecare 

persoană în cadrul unei societăți bazate pe cunoaștere. 

Cele opt competențe-cheie sunt următoarele: 

1. comunicarea într-o limbă maternă: abilitatea de a exprima și interpreta concepte, gânduri, 

sentimente, fapte și opinii, atât în formă orală, cât și scrisă. 

2. comunicarea într-o limbă străină: ca mai sus, dar include și abilitățile de mediere (adică 

rezumarea, parafrazarea, interpretarea sau traducerea) și înțelegerea interculturală. 

3. competența matematică, științifică și tehnologică: buna stăpânire a aritmeticii, o înțelegere 

a lumii naturale și o abilitate de a pune în aplicare cunoștințele și tehnologia pentru a răspunde 

nevoilor umane percepute (precum medicina, transportul sau comunicarea). 

4. competența digitală: utilizarea cu încredere și în mod critic a tehnologiei informației și 

comunicațiilor pentru muncă, timp liber și comunicare. 

5. a învăța să înveți: abilitatea de gestionare eficientă a propriei învățări, fie individual, fie în 

grupuri. 

6. competențe sociale și civice: abilitatea de a participa într-un mod eficient și constructiv la 

viața socială și de muncă și de a se implica în mod activ și democratic, mai ales în societățile din ce 

în ce mai variate. 

7. spirit de inițiativă și antreprenoriat: abilitatea de a pune ideile în practică prin creativitate, 

inovație și asumarea de riscuri, precum și abilitatea de a planifica și gestiona proiecte. 

8. sensibilizare și exprimare culturală: abilitatea de a aprecia importanța exprimării creative 

a ideilor, experiențelor și emoțiilor într-o varietate de medii, precum muzica, literatura și artele 

vizuale și ale spectacolului.  

În acest sens, am aplicat la nievlul clasei I, în această activitate, 4 tipuri de competențe, astfel:  

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

La porțile unui castel împărătesc se aude din depărtări  sunet de trompete ce vestește sosirea la 

tron a împăratului. Acesta îi primește în vizită pe cei 4 împărați, prieteni buni, care salută întreaga 

clasă cu- ” Bună dimineața, iubitori ai cărților!” Aceștia sunt cei patru reprezentanți ai centrelor din 

ziua respectivă, personaje care apar pe coperta unei cărți. 

Folosind imagini  (figurile celor 4 împărați), aceștia descoperă că ei sunt diferiți. Expresia 

fețelor, culorile straielor, dar și atitudinea pe care o manifestă, toate acestea conduc la numele pe 

care le poartă:  

 

 

1. Competențe sociale și civice: 

  ”IUBITORUL”- CEL CARE IUBEȘTE CĂRȚILE; 

” IERTĂTORUL”- CEL CARE IARTĂ GREȘELILE SCRIERII,  

”ISTEȚUL”- CEL CARE REZOLVĂ ORICE PROBLEMĂ; 

” INIMOSUL”- CEL  CARE PUNE SUFLET ȘI CULOARE ÎN TOT CEEA CE NE 

ÎNCONJOARĂ. 

Transcederea disciplinelor presupune o transfocare inedită a structurii conținuturilor 

educaționale, pe nivelurile și interesele cognitive ale elevilor. 

Competența de: 

2. Comunicare în limba maternă: 

Cunoștințe:    Activitatea continuă cu „oprirea” la „Împărăția Iubitorului”( prima și a doua filă 

din carte),  moment în care elevii descoperă că numele acestuia, ca și al  celorlalți împărați, încep cu 

sunetul și litera  ”I”, o literă nouă pe care o vor învăța în acea zi. Iubitorul dă sarcini celui care a 
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deschis cartea  și a ajuns la palatul său, dar și altor școlari: despărțire în silabe, alcătuire de enunțuri, 

descriere de imagini. 

Elevului îi este stimulată, orientată și incitată gândirea spre nou, spre explorare, o gândire 

creatoare, liberă și independentă.  

Deprinderi:   Călătoria continuă și drumeții ajung la împărăția „Iertătorului”(o altă filă din 

carte) care, și acesta solicită scrierea literei „I” de mână, folosindu- se de semnele grafice care- l 

compun. 

Atitudini: „Iertătorul” creează o atmosferă degajată- o explorare independentă, încrezătoare și 

netulburată- manifestare liberă, fără frica de a greși. 

3. Competențe matematice 

Cunoștințe, deprinderi și atitudini. Popasul pe care- l fac școlarii mai departe (următoarele file 

din carte) este la împărăția  „Istețului”,  care, după câte văzuse în drumețiile sale, și- a făcut semnul 

crucii ”+” și astfel a devenit mai bogat, pentru că a adunat cu istețimea sa, averea.  

S- au folosit: termeni matematici, rezolvare de probleme, utilizarea de raționamente, 

explorare, investigare. 

4. Competența „A învăța să înveți” 

Deprinderi- accesarea, procesarea și asimilarea de noi cunoștințe și deprinderi; 

împărtășirea achizițiilor învățării. Creativitatea  este adusă și ea în pagina 6 a cărții, acolo unde 

descoperă „Poezia lui 6” adusă de ultimul împărat, „Inimosul”.  

”6 e magie, toată lumea știe. 

 Faci un cerc, în centru rămâi 

 Și vraja cu bagheta din mână o spui:  

” Un triunghi cu vârful în sus,  

Un triunghi cu vârful în jos, 

A ieșit o stea!” 

Steaua luminează „Castelul fantastic”  și cu ajutorul „Inimosului”, îi transformă înfățișarea  

prin culorile calde pe care i le așază. 

Într-o societate bazată pe cunoaştere, competenţele-cheie sub formă de cunoştinţe, abilităţi şi 

atitudini adecvate fiecărui context,  au un rol fundamental în cazul fiecărui individ. Acestea asigură 

o valoare adăugată pentru piaţa muncii, coeziunea socială şi cetăţenia activă, oferind flexibilitate şi 

adaptabilitate, satisfacţie şi motivaţie. 
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ETICA PERSONALA ȘI VALORILE MORALE ÎN LECȚIILE  

DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 
 

Profesor pentru învățământ primar Marinela Carmen Ion  

Liceul Teoretic „Anghel Saligny”, Cernavoda 

 

Şcoala este instituţia care participă într-un mod decisiv la educaţia generaţiilor tinere ale unei 

ţări, la transmiterea valorilor culturale şi morale, la construirea premiselor pentru noi schimbări 

sociale. Impactul şcolii în formarea tinerei generaţii, fiind atât de important, este necesară şi o analiză 

a implicării acesteia şi a valorilor transmise de ea. Deşi formarea tinerei generaţii nu se reduce doar la 

transmiterea unor informaţii şi la dezvoltarea cognitivă a copiilor, şcoala pune un foarte mare accent 

pe educaţia intelectuală şi transmiterea de cunoştinţe.  

Cum sunt integrate aceste cunoştinţe ? 

Cum sunt utilizate şi ce importanţă au ele în raport cu celelalte aspecte ale personalităţii 

copilului ?  

Cine ar trebui să se ocupe de educaţia moral-afectivă a copilului dacă şcoala este centrată 

pe educaţia intelectuală? 

Educaţia elevului în cadru colectivului şcolar se face prin intermediul relaţiilor interpersonale 

dezvoltate în cadrul clasei de elevi. Grupul clasei presupune relaţii între membrii săi, tot aşa cum la 

nivelul societăţii există o multitudine de relaţii între oameni. Aceste relaţii între elevii clasei 

contribuie la crearea climatului clasei şi de cunoaştere mai aprofundata între ei, care poate fi unul 

pozitiv, propice învăţării, sau dimpotrivă unul tensionat, inhibator al progresului individual. 

Climatul grupului în clasă şi educaţia lor este dat de următorii parametri: 
Tipurile de relaţii care se leagă între elevi; 

  Caracteristicile relațiilor sociale din clasa; 

 Atitudinile şi comportamentele elevilor în situații școlare şi extrașcolare; 

 Tipul de autoritate exercitat; 

 Specificul relaţiilor „pe verticală”, elev – profesor. 

În clasa de elevi  se întâlnesc următoarele tipuri de relaţii interpersonale: 

 relaţii de intercunoaştere; 

 relaţii de intercomunicare; 

 relaţii socio-afective (afectiv-simpatetice) 

 relaţii de influenţare. 

 relații de intercunoaștere. 

Cunoaşterea cât mai bună a celuilalt, în orice grup social, elimină în mare parte instaurarea 

unor relaţii interpersonale negative, bazate pe suspiciune, neîncredere, egoism, intoleranţă. Grupul 

clasei nu se abate de la această regulă.  

   Paliere ale intercunoaşterii: 
- o cunoaştere a elevilor de către cadrul didactic; 

- o cunoaştere a fiecărui elev de către colegii săi. 

Având informaţii clare, reale, obţinute în urma unui proces de cunoaştere sistematică a 

elevilor, cadrul didactic va acţiona în consecinţă, construind „pe verticală” relaţii pozitive şi 

trainice, în măsură să garanteze eficienţa activităţii pe care o desfăşoară cu clasa. În plan orizontal, 

intercunoaşterea sprijină elevii în procesul de construire a coeziunii grupului, determinându-i să 

lege relaţii constructive şi eficiente. Un rol central îl joacă aici imaginea de sine a fiecăruia, corelată 

cu imaginea membrilor grupului, unul despre celălalt. 

Sociologia educaţiei, care tratează şi problematica clasei, ca microsistem social, accentuează 

importanţa intercunoaşterii, în lipsa căreia apar erori de comunicare şi relaţionare, în concluzie, 

relaţii sociale defectuoase. 

Educaţia nu înseamnă doar dezvoltare cognitivă, adesea obiectivul major şi unic al şcolii.  
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Elevul are nevoie de o formare completă a personalităţii sale şi, chiar dacă nu dispune de 

influenţe consistente, coerente pentru creştere morală şi afectivă, va căuta aceste elemente prin 

modelele adulte din mediu. 

Orice cadru didactic, indiferent de disciplina predată, ar trebui să fie, înainte de toate, matur 

afectiv, deci coerent cu sine, o persoană dezirabilă social şi capabilă de interacţiune educativă cu 

copiii şi cu tinerii.  

Cadrele didactice au nevoie uneori de o privire din exterior pentru a conştientiza importanţa şi 

influenţa foarte mare pe care o au asupra elevilor. Aceasta poate fi şi o motivaţie puternică pentru a 

se perfecţiona, pentru a evolua ei înşişi, pentru a se simţi importanţi prin ceea ce sunt şi nu doar prin 

activitatea de predare.  

Este nevoie de conştientizarea impactului major al conţinuturilor cu consistenţă morală 

predate şi formare a eticii personale a elevilor.  

Pentru a-şi atinge ţelul, o educaţie morală solidă presupune integrarea a cel puţin trei 

dimensiuni:  

-  dimensiunea moral - afectivă;  

- dimensiunea prosocială - experimentarea unor comportamente alternative celor agresive, 

violente, formarea de atitudini îndreptate spre colaborare şi împărtăşire de idei, sentimente şi valori 

cu alte persoane;  

- dimensiunea normativă – văzută sub două aspecte:  

a) comportamentul civilizat, reguli de politeţe (automatisme însuşite în viaţa cotidiană);  

b) disciplina şcolară, înţeleasă ca raport între libertatea elevului şi autoritatea profesorului, 

cerinţe privind îndeplinirea îndatoririlor şcolare şi atitudinile, alegerile, comportamentul elevilor în 

raport cu respectivele norme.  

Din punct de vedere al finalităţilor, avem:  

- judecăţi morale;  

- conştiinţa morală – structurarea caracterului;  

- conduita morale – comportamentul moral. 

Trăsăturile morale enumerate pot fi împărţite, la rândul lor, în trei categorii:  

 trăsăturile morale exprimate în atitudinea faţă de societate şi de oameni şi în relaţiile cu 

aceştia. Cadrul didactic urmărește ca elevii lui să dea dovadă de cinste, onestitate, sinceritate, 

corectitudine, dreptate, onoare, politeţe/ respect faţă de oameni şi pentru valori estetice şi morale, 

toleranţă, creşterea spiritului de echipă şi a cooperării, empatie, prietenie, răbdare, compasiune, 

formarea unor conduite morale bine închegate, responsabilizare morală şi civică, omenie, bunătate, 

altruism, comportament civilizat, bun simţ. Ei îşi doresc formarea unor copii educaţi, care să 

aprecieze valorile, capabili de optimism, patriotism, loialitate, spirit civic, altruism, ataşat de 

colectiv.  

 trăsăturile morale exprimate în atitudinea faţă de şcoală/ învăţătură/ muncă vizate de 

cadrele didactice sunt: responsabilitate, perseverenţă, ambiţie , conştiinciozitate, punctualitate, 

seriozitate, eficienţă, pragmatism, tenacitate în realizarea sarcinilor propuse, dragoste de carte/ 

muncă (cultul muncii, implicarea în activităţi), să fie motivaţi să înveţe, rigurozitate, organizare, să 

dea dovadă de concurenţă loială, să fie receptivi la sarcini, ordonaţi şi prompţi, să se adapteze la 

situaţii noi. 

 trăsături morale exprimate în atitudinea faţă de sine însuşi: demnitate, modestie, 

autocunoaştere (autoapreciere corectă), încredere în forţele proprii (stimă de sine), stăpânire de sine, 

autocontrol, consecvenţă, simţul demnităţii personale, cumpătare, echilibru emoţional, dorinţa de a 

învăţa; interes faţă de ceea ce elevii fac; deprinderea de a studia, de a fi autodidact; simţ estetic, 

dragostea de frumos. 

Cadrul didactic va fi mereu în căutare de activități în care elevul:  

-să îşi asume responsabilităţi şi să ia o decizie de natură morală;  

-să îşi poate regăsi nevoile şi interesele;  

-să îşi poate exprima trăirile emoţionale, empatia;  

-să îşi formeze o atitudine de respect pentru ceilalţi, toleranţă, solidaritate etc. 
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Elevii îşi pot asuma responsabilităţi pentru a lua o decizie de natură morală, îşi pot regăsi 

nevoile şi interesele, îşi pot exprima trăirile emoţionale, empatia şi pot să îşi formeze o atitudine 

caracterizată de respect pentru ceilalţi, toleranţă, solidaritate prin:  

 realizarea unor activităţi care să fie urmate de discuţii finale pe lucrări legate de: evaluarea 

lucrărilor, respect pentru munca lor şi a colegilor;  

 discuţii, jocul de rol;  

 vizite la centre de îngrijire a minorilor, bătrânilor, persoanelor cu nevoi speciale;  

 acţiuni de caritate ; 

 citirea unor basme/povești, apoi activități în care elevii trebuie să decidă şi să aleagă 

varianta (considerată) morală ; 

 implicarea copilului în diferite acţiuni educative, culturale, extraşcolare, participarea la 

concursuri, competiţii şcolare, excursii;  

 descoperirea hobby-urilor şi valorificarea acestora;  

 grupuri de pictură, teatru, muzică, dans, abilităţi etc. ; 

 vizionări de filme;  

 proiecte de colaborare a învățătorului cu părinţii şi diferite instituţii; elevii au fost implicaţi 

în activităţi de formare şi interacţiune cu comunitatea;  

 metode interactive de grup, jocuri;  

 activităţi extraşcolare diverse, unde au fost invitaţi diverşi oameni realizaţi pe plan financiar, 

moral, religios etc.;  

 activităţi de voluntariat;  

 activităţi extraşcolare (excursii, competiţii sportive, concursuri). 

Elevii, în orele de Dezvoltare personală, au efectuat exerciţii de recunoaştere şi de exprimare 

a emoţiilor, de managementul emoţiilor, au participat la activităţi de grup, cu tematică specifică (pe 

problematica expresivităţii, creativităţii în relaţiile cu ceilalţi etc.), au participat la diferite situaţii de 

comunicare.  

Exemple de activităţi:  

 de dramatizare, de imaginare a unor situaţii, de identificare a trăirilor fiecărui participant şi 

de adoptare a comportamentului corespunzător;  

 de dezbatere a unor situaţii problematice;  

 de citire a unor texte în tonalitate emoţională diferită;  

 extraşcolare: cultural artistice (serbări şcolare 1 iunie, 8 martie etc.); vizionarea unor filme, 

spectacole, sărbătorirea unui scriitor, realizarea unor postere, pliante;  

 realizarea unor parteneriate. 

Exemple de teme propuse pentru a fi realizate împreună cu elevii:  

 Să nu minţi! 

 Să nu furi! 

  Ajută-ţi aproapele!  

 Respectă-ţi părinţii!  

 Respectă-ţi promisiunile! 

  Asumă-ţi conştient reguli de morală! 

  Fii sincer! 

  Fii curajos! 

   O modalitate prin care se stabilesc valori morale la nivelul colectivului sunt regulile clasei, 

care se stabilesc de către învățător şi elevi, în vederea bunei desfăşurări a orelor.  

Exemple de câteva enunţuri referitoare la regulile clasei:  

 Respectă-i pe cei din jurul tău!  

 Să fim întotdeauna zâmbitori şi prietenoşi!  

 Să ne ajutăm colegii!  

 Să păstrăm clasa curată! Să avem grijă de bunurile clasei!  

 Ne comportăm frumos în pauză! 
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IMPORTANȚA CARACTERISTICILOR CADRULUI DIDACTIC ÎN 

FORMAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 
 

Prof. Laura Elena Secu, specializarea Psihologie 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Constanța 

 

A fi profesor reprezintă un risc asumat. Şi asta deoarece pentru a-i învăţa pe alţii cum să 

înveţe, să se comporte este o operă niciodată încheiată şi care implică multă răbdare, multe 

momente de incertitudine, de descurajare şi multe ore de studiu, iar rezultatele nu pot fi măsurate 

nici cantitativ şi nici imediat. Totuşi, la capătul acestui drum te pot aştepta multe bucurii şi 

satisfacţii. 

În societatea contemporană, statutul social al profesorului pare să fie al clasei de mijloc. 

Meseria de profesor nu se găseşte între cele mai solicitate, dar nici cele evitate. Profesiune 

intelectuală, respectată, nu distribuie deţinătorului putere, influenţă sau venituri superioare, dar 

conferă prestigiu şi satisfacţii, vocaţia fiind considerată unul dintre motivele de bază la alegerea 

acestei profesiuni. După René Hubert (1965), calitatea principală a profesorului este „vocaţia 

pedagogică”, exprimată în „a te simţi chemat, ales pentru această sarcină şi apt pentru a o 

îndeplini”. Același autor consideră că vocaţiei pedagogice îi sunt caracteristice trei elemente:  iubire 

pedagogică, credinţa în valorile sociale şi culturale, conştiinţa responsabilităţii faţă de copil, faţă de 

patrie, faţă de întreaga umanitate. 

Clasa şcolară nu este atât un spaţiu unde, după un ritual academic, se tratează un subiect din 

programă, iar profesorul nu este o persoană care propune conţinuturi, formulează sarcini şi cere 

anumite conduite. În clasă se învaţă mai mult decât o materie, se învaţă lecții de viaţă. Stimulează şi 

întreţine curiozitatea elevilor pentru lucruri noi, le modelează comportamentele sociale, le întăreşte 

încrederea în forţele proprii şi îi ajută să îşi găsească identitatea. Realizarea acestor sarcini depinde 

de măsura în care profesorul posedă calităţile şi competenţele necesare centrării cu precădere pe 

aşteptările, trebuinţele şi interesele elevilor. 

Dar, care sunt aceste calităţi? Ele sunt înnăscute sau dobândite? Poţi învăţa să fii un profesor 

bun? Iată întrebări la care mulţi autori au încercat să dea răspunsuri. Printre aceştia se numără Bloch 

(1968) care consideră că  arta pedagogică, este înainte de toate arta de a te pune la dispoziţia 

copiilor, de a simpatiza cu ei, de a le înţelege universul, de a le sesiza interesele care îi animă, se 

întemeiază în mare parte pe un dar, pe care candidaţii la funcţia de profesor îl au sau nu îl au. Însă, 

susţine acelaşi autor, o bună formare a profesorului poate ajuta acest dar să se dezvolte unde există 

şi, mai ales, acolo unde, din păcate, nu există, această formare reuşind, într-o oarecare măsură, să 

atenueze catastrofa pricinuită de lipsa sa şi, să-i facă mai puţin nocivi, un pic mai puţin inadaptaţi la 

sarcină pe tinerii angajaţi dintr-o eroare într-o profesie pentru care nu erau făcuţi.  Dacă Bloch 

susţine că arta de a-i învăţa pe alţii reprezintă un dat natural, există şi autori  care cred că meseria de 

profesor se învaţă ca oricare altă meserie. Cele mai multe discuţii s-au purtat asupra trăsăturilor de 

personalitate ale profesorilor, care acompaniază actul educaţional şi influenţează rezultatele 

procesului de învăţare  (Bloch, 1968). În acest context, principala modalitate de operaţionalizare a 

conţinutului personalităţii profesorului, căruia i-au fost consacrate numeroase studii este aptitudinea 

pedagogică. 

1. Aptitudine, tact şi competenţă pedagogică 

Aptitudinea pedagogică este considerată unul dintre principalii factori de succes în procesul 

instructiv-educativ. Definiţiile date acesteia sunt destul de numeroase. Stroe Marcus (1987, p. 32)  o 

consideră „o particularitate individuală  care surprinde şi transpune în practică modalitatea optimă, 

conform particularităţilor elevilor, de transmitere a cunoştinţelor şi de formare a intereselor de 

cunoaştere, a întregii personalităţi a elevului.“ Pentru A. Chircev ea este „un ansamblu de însuşiri 

de personalitate a educatorului, care-i permit să obţină maximum de rezultate în orice împrejurare, 

în orice clasă” .  

Studiul aptitudinii pedagogice a fost orientat, în mod special, spre analiza structurii specifice a 

acestei aptitudini, precum şi a posibilităţilor de a identifica prezenţa ei. Astfel, Mitrofan (1988) 
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stabileşte,  pe baza unor cercetări experimentale, drept componente ale aptitudinii pedagogice: 

competenţa ştiinţifică, competenţa psihopedagogică şi competenţa psihosocială. Cele trei tipuri de 

competenţe nu acţionează izolat, ci sunt integrate în structura personalităţii profesorului. 

Competenţa ştiinţifică presupune o solidă pregătire de specialitate. În privinţa competenţelor 

psihopedagogică şi cea psihosocială, autorul invocat face detalieri ale factorilor ce le compun. 

Competenţa psihopedagogică este asigurată de ansamblul capacităţilor necesare pentru 

„construirea“ diferitelor componente ale personalităţii elevilor şi cuprinde: capacitatea de a 

determina gradul de dificultate al materialului de învăţare, pentru elevi, capacitatea de a face 

materialul de învăţare accesibil prin găsirea celor mai adecvate metode şi mijloace, capacitatea de a 

înţelege elevul, de a pătrunde în lumea sa interioară, creativitatea în munca psihopedagogică şi 

capacitatea de a crea noi modele de influenţare instructiv-educativă. În funcţie de cerinţele fiecărei 

situaţii educaţionale. Competenţa psihosocială cuprinde ansamblul de capacităţi necesare 

optimizării relaţiilor interumane, cum ar fi: capacitatea de a adopta un rol diferit, capacitatea de a 

stabili uşor şi adecvat relaţii cu ceilalţi, capacitatea de a influenţa grupuri de elevi, precum şi 

indivizii izolaţi, capacitatea de a comunica uşor cu elevii, capacitatea de a utiliza adecvat puterea şi 

autoritatea, capacitatea de a adopta diferite stiluri de conducere. 

Neculau (1978) stabileşte, experimental, că un profesor preferat de elevi, ce evidenţiază 

aptitudini pedagogice, se caracterizează prin : capacitatea de transmitere de cunoştinţe, inteligenţă, 

interes pentru dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale elevilor, experienţă didactică, pasiune în 

muncă, autoritate în faţa elevilor, competenţă la disciplina predată, capacitatea de a munci metodic. 

Cercetarea lui Stefanovič (1979) asupra tactului pedagogic se înscrie asupra aceleiaşi arii de 

preocupări privind determinarea  acelor calităţi ale profesorului care pot influenţa şi modela 

personalitatea elevului. Tactul pedagogic sau lipsa de tact, după părerea autorului apar numai pe 

fundalul interacţiunii profesor-elev. De aceea, tactul pedagogic se defineşte ca fiind „gradul calitativ 

al interacţiunii sociale dintre profesor şi elev” caz în care criteriile acestei calităţi ar fi următoarele: 

a) gradul de adecvare a comportamentului profesorului faţă de fiecare elev; 

b) gradul motivaţiei pozitive a rezultatelor la învăţătură şi a comportamentului elevului; 

c) gradul de dezvoltare al personalităţii elevului; 

d) gradul de respectare a particularităţilor psihice ale elevului şi asigurarea unui climat psihic 

optim al activităţii instructiv-educative; 

e) rezultatele obţinute în atingerea obiectivelor propuse în activitatea instructiv-educativă 

(Stefanovič, 1979, p. 13). 

Cercetarea desfăşurată de Stefanovič cu scopul de a detalia conţinutul noţiunii de tact 

pedagogic, respectiv de lipsă de tact, s-a făcut atât în rândul profesorilor, cât şi al elevilor, şi s-au 

pus apoi faţă în faţă punctele de vedere obţinute. Astfel, în opinia profesorilor, tactul pedagogic  se 

exprimă în capacitatea de a înţelege elevul, repectarea personalităţii elevului, stăpânire de sine, 

calm, echilibru, apreciere corectă şi obiectivă a elevilor, principialitatea şi consecvenţa în aplicarea 

normelor pedagogice, nivelul profesional corespunzător, conştiinciozitate, perseverenţă, spirit de 

răspundere în activitatea pedagogică. 

Părerile elevilor în privinţa tactului pedagogic sunt mai nuanţate, mai bogate în conţinut, mai 

legate de situaţiile educaţionale concrete. Rezultatul provine din metodele de investigare folosite de  

(Stefanovič, 1979). Pentru profesori s-au utilizat chestionare iar elevilor li s-a cerut să descrie liber 

tactul şi lipsa de tact, pornind de la diferite situaţii sau întâmplări în care au fost implicaţi. Pentru 

elevi, tactul pedagogic este apreciat de atitudinea corectă a profesorului faţă de elevi, respectarea 

trăsăturilor individuale ale elevului, capacitatea de a-l motiva pe elev pentru activitatea de învăţare 

(modul de distribuire al recompenselor şi pedepselor, încurajarea elevilor în caz de eşec, întărirea 

încrederii în sine a elevului, stârnirea interesului elevului pentru studiu), calităţile profesionale 

(nivelul profesional ridicat, îndeplinirea cu conştiinciozitate a obligaţiilor didactice, aprecierea 

corectă şi obiectivă a elevilor) şi calităţile personale (caracter integru, discreţie, stăpânire de sine, 

echilibru, răbdare, politeţe). 

Compararea celor două puncte de vedere are ca rezultat final faptul că, pentru profesori, tactul 

pedagogic este condiţionat în primul rând, de calităţile personale ale profesorului, în timp ce elevii 

pun pe primul plan relaţiile bune, corecte, existente între ei şi profesor. Analiza caracteristicilor 
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tactului pedagogic arată că dezvoltarea lui, la fel ca a oricărei aptitudini sau calităţi profesionale 

depinde, pe de o parte, de predispoziţiile înnăscute intuiţie, empatie, iar pe de altă parte, de anumiţi 

factori cum ar fi cunoştinţele şi experienţa dobândite sau autoeducaţia (Stefanovič, 1979). A da 

dovadă de tact pedagogic presupune multă inventivitate, ingeniozitate, ceea ce echivalează cu un 

autentic act de creaţie. 

Studiul corelaţiei dintre trăsăturile caracteristice ale profesorului şi eficienţa actului pedagogic 

a impus şi un alt concept, corelat cu cel de aptitudine pedagogică : competenţa didactică (Marcus, 

1999). Spre deosebire de aptitudine, competenţa are o sferă de cuprindere mai mare, ea 

presupunând şi rezultatele activităţii, pe lângă cunoaştere şi capacitatea de a efectua un lucru bine, 

corect. Când vorbim de competenţa profesorului, se pune problema eficienţei predării şi a stabilirii 

unor criterii de eficienţă. Cu toate că există multe discuţii cu privire la aceste criterii de eficienţă, în 

mod evident se observă o deplasare a accentului de la construirea unor modele ale profesorului 

ideal, cu puţine şanse de a fi regăsit în realitate, la aspecte mai pragmatice, care vizează competenţa 

de a produce modificări observabile ale elevilor. 

Competenţa didactică apare astfel nu atât ca o necesitate intrapersonală, cât, mai ales, ca una 

interpersonală, cu multe faţete relaţionale. Într-un program de formare a profesorilor desfăşurat în 

S.U.A., competenţa didactică este operaţionalizată într-un număr de cinci competenţe specifice 

(apud. Gherghinescu, 1999, p.21): 

 competenţa cognitivă, ce cuprinde abilităţile intelectuale şi cunoştinţele aşteptate din partea 

unui profesor; 

 competenţa afectivă, definită prin aptitudinile aşteptate din partea profesorului şi 

considerată a fi specifică profesiunii didactice, fiind cel mai greu de obţinut; 

 competenţa exploratorie, ce vizează nivelul practicii pedagogice şi oferă ocazia viitorilor 

profesori de a-şi exersa abilităţile didactice; 

 competenţa legată de performanţă, prin care profesorii dovedesc nu numai că ştiu, dar şi că 

pot utiliza ceea ce ştiu; 

 competenţa de a produce modificări observabile ale elevilor în urma relaţiei pedagogice. 

Neculau şi Bonciu (1998) propun pentru  exercitarea acestei profesiuni însuşirea a trei 

competenţe specifice : 

a) Competenţa profesională constând dintr-o cultură tehnică specifică şi o competenţă 

interumană care-i permite să lucreze întotdeauna cu un public (clasa de elevi) şi să coopereze cu 

ceilalţi profesori. Capacitatea de a organiza (munca în echipă, diversitatea sarcinilor) şi componenta 

etică completează acest tablou. 

b) Capacitatea de a întreţine raporturi satisfăcătoare cu eşaloanele ierarhiei superioare : 

directori, inspectori. Profesorii suportă cu regularitate presiunea controlului, ei sunt evaluaţi 

periodic de superiori, avansarea nu este posibilă fără o probă practică în faţa unei comisii. 

Responsabilii ierarhiei notează nu numai punctualitatea şi asiduitatea profesorilor, calitatea 

activităţilor şi eficacitatea, dar şi prezenţa scenică, autoritatea în faţa elevilor, calitatea dialogului 

didactic etc. 

c) Competenţa de a dezvolta relaţii bune cu «beneficiarii» – elevi, părinţi, comunitate. 

Profesorul nu lucrează cu „clienţi” individuali ci cu grupe de elevi. Aceştia, la rândul lor, sunt 

asistaţi şi supravegheaţi de părinţi şi comunitate. Cota profesorilor este fixată, adesea, în funcţie de 

priceperea «de a ţine clasa». 

Accentul pus pe performanţă, pe eficienţa predării, a determinat orientarea cercetărilor spre 

profilul psihologic al profesorului, spre identificarea acelor trăsături de personalitate care 

influenţează randamentul la învăţătură al elevului. Relaţia dintre variabilele personalităţii 

profesorului este, incontestabil, una complexă şi, din acest motiv, e greu de stabilit reţeta cu cel mai 

mare succes. Unul dintre studiile referitoare la trăsăturile definitorii ale profesorilor indică trei 

structuri de comportament ca având o importanţă deosebită (Ryans, 1960,  apud Ausubel & 

Robinson, 1981)  

 structura A – se caracterizează prin afecţiune, înţelegere şi prietenie, fiind opusă structurii 

definite prin atitudine distantă, egocentrism şi mărginire; 
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 structura B – se caracterizează prin responsabilitate, spirit metodic şi acţiuni sistematice, 

fiind opusă structurii definite prin lipsă de planificare, şovăială şi neglijenţă; 

 structura C – se caracterizează prin putere de stimulare, imaginaţie şi entuziasm, fiind 

opusă structurii care se defineşte prin inerţie şi rutină. 

Deoarece acest studiu s-a ocupat mai puţin de eficienţa predării, Ausubel şi  Robinson (1981) 

arată că se poate stabili o legătură între afecţiunea profesorului şi randamentul şcolar al elevului. 

Profesorul „cald”, descris de aceste studii este acela care asigură un suport emoţional pentru elevi, 

este orientat către aceştia şi îi acceptă în calitate de persoane. Autorii cred că o analiză a relaţiei 

dintre variabilele personalităţii profesorului şi eficienţa predării trebuie să ia în consideraţie 

motivaţia elevului şi, în mod deosebit, principalele impulsuri motivaţionale ce se manifestă în 

procesul de învăţare şcolară (impulsul de afiliere, de afirmare şi cognitiv). Elevul dominat de un 

impuls de afiliere (este cazul şcolarului mic) va avea tendinţa să se identifice cu  profesorul aşa cum 

a făcut-o iniţial cu părinţii şi, în consecinţă, să înveţe pentru a-i fi pe plac învăţătorului şi pentru a fi 

lăudat, recompensat. În aceste condiţii învăţătorul trebuie să  personifice acelaşi tip de om cald, 

având rol de suport, pe care l-au reprezentat părinţii. El distribuie mai multe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

laude şi încurajări şi tinde să aprecieze conduita elevului cât  mai mărinimos cu putinţă. 

Identificându-se cu această sursă de aprobare şi acceptare, şcolarul este dispus să asimileze valorile 

promovate de educator şi este astfel mai puternic motivat să înveţe şi să obţină un randament şcolar 

superior. 

Pentru elevii a căror motivaţie este susţinută în primul rând de impulsul de autoafirmare, de 

trebuinţa de prestigiu, mai eficienţi  sunt acei profesori  care sunt orientaţi asupra sarcinii de 

îndeplinit, sunt ordonaţi şi sistematici în conducerea clasei şi în organizarea activităţilor didactice, 

creează condiţii ca nivelurile de performanţă ale elevilor să fie clar definite şi recunoscute fără 

echivoc. În sfârşit, elevul cu un puternic impuls cognitiv va fi stimulat de profesorii capabili să 

genereze efervescenţă intelectuală, să creeze conflicte cognitive, să capteze interesul elevilor pentru 

a progresa în domeniul respectiv. Profesorii plini de viaţă, stimulativi, inventivi şi entuziaşti faţă de 

materia pe care o predau au mai mult succes, iar comportamentul elevilor este şi el mai productiv 

sub influenţa acestui tip de stimulare. Această abilitate a profesorului de a evalua corect şi realist 

trebuinţele celui care învaţă implică, în primul rând, capacităţi empatice, respectiv capacităţi de 

transpunere în situaţia psihologică a elevului şi dorinţa de a-l înţelege de pe poziţiile lui. Existenţa 

acestei capacităţi a fost demonstrată experimental de Marcus (1987). El susţine că profesorii trebuie 

sensibilizaţi spre o atitudine empatica, indispensabilă în relaţiile cu ceilalţi. Empatia se inserează în 

procesul intercunoaşterii, fiind adesea condiţia înţelegerii psihologice a comportamentelor prezente 

şi viitoare ale elevului. Prin urmare se poate constata că majoritatea studiilor insistă foarte mult 

asupra necesităţii formării unei competenţe pedagogice relaţionale, a unor capacităţi de gestionare 

interactivă a clasei, care să faciliteze comunicarea cu elevii şi să-i determine să se implice în situaţia 

pedagogică, contribuind, semnificativ la formarea personalității acestora. 
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MANAGEMENTUL ÎNVĂŢĂRII CREATIVE 

 ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR ARTISTICO-PLASTICE 
 

                                                             Prof. înv. primar- preșcolar Irina-Mihaela Bondari  

Şcoala Gimnazială ,,Veronica Micle” Iaşi 
 

Sistemul de învățământ are un pronunțat caracter inerțial și poartă înlăuntrul său premizele 

unei atitudini conformiste și rutiniere. Cadrul didactic poate foarte ușor staționa într-o abordare de 

rutină a demersului didactic, mulțumindu-se cu aplicarea „cuminte” a programei de educație 

plastică, reluând an de an teme, modalități de învățare, fără să țină cont de faptul că sunt alți copii, 

că sunt posibile abordări mai incitante mai stimulative, mai creative.    

Învățătorul poate deveni factorul esențial în stimularea creativității elevilor dacă abordează la 

clasă un management bazat pe anumite repere: 

- Pornește în demersul didactic de la o viziune pozitivă asupra naturii umane; 

- Consideră că este perfect normal ca cineva să se simtă implicat într-o decizie la formularea 

căreia a luat parte; 

- Crede în capacitatea de autorealizare a elevilor și îi încurajează în acest sens; 

- Apreciază individualitatea, personalitatea fiecăruia; 

- Încurajează, promovează și recompensează creativitatea; 

- Este angajat într-un proces de schimbare permanentă și are competențe necesare pentru  a 

gestiona schimbarea; 

- Pune accentul mai mult pe motivația internă decât pe cea externă; 

- Pune accentul pe proces și nu pe produs, pe ceea ce se întâmplă cu structurile psihice 

implicate în învățare și nu pe produsele obiectuale (lucrările plastice în sine). 

Dar ce se poate face efectiv pentru stimularea creativității la ciclul primar prin activitățile 

artistico-plastice? Este o întrebare la care încercăm găsirea câtorva răspunsuri. 

Se constată că orele de arte vizuale și abilități practice ne permit să valorificăm mai intens 

potențialul creativ al copiilor prin caracterul lor ludic accentuat. Copilul vine la școală cu o mare 

experiență vizuală, știut fiind faptul că cea mai mare cantitate de informație vine pe canalul vizual; 

de altfel, copiii au numeroase experiențe plastice încercate acasă sau la grădiniță, aceștia având în 

marea lor majoritate încă nestinsă plăcerea de a „măzgăli”, de a reprezenta plastic lumea, senzațiile, 

trăirile, uimirile proprii, spontan, direct. 

Un alt motiv este faptul că activitățile plastice oferă copiilor posibilitatea de a explora lumea 

vizual și tactil, implicând și mișcarea mâinilor, nu numai a ochilor, mișcare care se încarcă de stările 

interne în care se află aceștia în timp ce pictează, desenează sau modelează. 

Elementele de limbaj plastic și tehnicile plastice devin „instrumentele” cele mai accesibile 

copiilor pentru a se exprima și a realiza imagini plastice expresive. De la familiarizarea cu 

elementele de limbaj plastic se poate ajunge prin intermediul unor ingenioase explorări vizual-

plastice la descoperirea virtuților expresive ale acestora. Aici intră în joc creativitatea pedagogică a 

învățătorului. 

Creativitatea devine educabilă în condiţiile abordării unui management modern în care cadrul 

didactic este preocupat pentru crearea unui climat corespunzător, propunându-şi să utilizeze metode 

active, să realizeze corelaţii inter-disciplinare, să promoveze manifestarea liberă a copiilor în 

învăţare, dar în primul rând să cunoască şi să stimuleze potenţialul creator al fiecărui copil, 

recurgând la creativitatea în grup, cel mai eficient procedeu susţinut de specialişti.  

Prin procesul de creaţie copilul caută forme noi, îşi lărgeşte universul, capacitatea de 

cunoaştere. Sarcinile educatoarei privitoare la formarea creativităţii consider că ar putea fi orientate 

în trei direcţii principale:                                       

1. Depistarea potenţialului creativ al elevilor; 

2. Încurajarea manifestărilor creative ale acestora; 

3. Organizarea de activităţi instructiv-educative stimulative din punct de  vedere creativ. 

 Desfăşurând un management creativ la clasă, programa rămâne neschimbată privind 

volumul de cunoştinţe prevăzut, dar aplicând metode de creativitate pentru realizarea obiectivelor 
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generale şi operaţionale modificăm sistemul operaţional mental al elevului, amplificând astfel latura 

formativă a procesului de învăţământ. Cu cât vom solicita mai mult efortul creativ al copiilor în 

procesul didactic, cu atât va creşte spiritul de independenţă al acestora şi astfel şansa dezvoltării 

personalităţii creatoare a preşcolarului. 

Analizând creativitatea, J . Dewey porneşte de la semnificaţia sa de arbitru al gândirii; G. 

Allport evidenţiază faptul că în actul creaţiei sunt implicate aptitudinile şi chiar toate procesele  

psihice, propunând astfel o altă viziune asupra creativităţii-omul dispune de un potenţial creativ, iar 

datoria educaţiei este să-l descopere şi să-l dezvolte. 

Creativitatea este o valoare social-umană şi educaţională de prim rang. Activizarea şi 

educarea creativităţii  corespunde exigenţelor sociale actuale, celor mai profunde necesităţi umane  

şi, de asemenea, cerinţelor definitorii pentru învăţământul modern. 

Creativitatea ar putea fi definită  ca disponibilitate generală  a personalităţii orientată  către 

nou. Real, ea este o disponibilitate complexă de ordin psihologic ce cuprinde o multitudine de 

procese, stări şi capacităţi care coparticipă la realizarea unor produse noi şi valoroase pentru individ 

şi societate. Concret, avem în vedere aptitudinile şi atitudinile creative, ca şi planul supraordonat 

acestora, respectiv sistemul de aspiraţii şi valori, cu rol de orientare şi autoreglaj emergent, şi mai 

ales acea trebuinţă interioară pentru autorealizarea şi autoexprimarea valorică a propriei 

personalităţi. 

Consider creativitatea, cu deosebire, ca activitate sau proces care conduce la un produs 

caracterizat prin noutate sau originalitate şi valoare pentru societate. Creativitatea se referă însă şi la 

găsirea unor soluţii, idei, probleme, metode, care, chiar dacă nu sunt noi pentru societate, ele sunt 

obţinute de subiect pe o cale independentă. 

Creativitatea presupune şi procesul de elaborare a noi semnificaţii sau soluţii prin generarea 

de noi combinaţii şi restructurări a câmpului informaţional. Sub aspectul desfăşurării sale. 

creativitatea a fost  caracterizată ca procesul prin care omul resimte lacunele sau dezechilibrul 

posibil în anumite sisteme de date, în anumite zone ale experienţei umane, şi pe care le depăşeşte 

prin capacitatea de a formula idei şi ipoteze noi, de a le verifica şi retesta, de a percepe şi exprima, 

în forme originale relaţii noi şi neaşteptate sau de a ordona în sisteme unice, perfecţionate, datele ce 

aparent nu sunt direct legate între ele. 

Creativitatea este o dimensiune complexă a personalităţii; ea angajează diferite tipuri de 

resurse psihologice, cum ar fi: fluiditatea, flexibilitatea, capacitatea de elaborare, sensibilitatea 

pentru probleme, capacitatea de definire a problemelor etc. Totodată, creativitatea solicită anumite 

potenţialităţi şi caracteristici de personalitate: spirit de independenţă, preferinţa pentru complexitate, 

autonomie în elaborarea judecăţilor, conştiinţa de sine puternică, opoziţia în raport cu dominaţia şi 

îngrădirile de orice fel. 

Putem înțelege creativitatea şi ca potenţial creativ, definit ca sistemul capacităţilor latente, 

apte de proiectare şi obiectivare în manifestări novatoare. În acest înţeles putem vorbi despre 

potenţialul  creativ la vârstele copilăriei şi de stimularea lui în vederea afirmării ulterioare prin acte 

creatoare efective.  

Cadrul didactic sugerează copiilor iluzia deplinei libertăţi. E vorba de o „libertate înţeleasă”, 

cum spunea marele gânditor J. J. Rousseau; „Nu e supunere mai perfectă decât aceea care păstrează 

aparenţa libertăţii”, spunea el. Apoi adaugă: „Copilul nu trebuie să facă decât ceea ce vrea el, dar el 

nu trebuie să voiască decât ceea ce voieşti tu să facă; nu trebuie să facă un pas fără ca tu să-l fi 

prevăzut, nu trebuie să deschidă gura fără ca tu să ştii ce va spune”. 

Atitudinea cadrului didactic determină din optica potrivit căreia ea are menirea să creeze un 

bogat şi sugestiv mediu copiilor, să lase posibilităţi de încercare şi iniţiativă copiilor, să-i ajute prin 

informaţii corecte, să exploateze erorile şi eşecurile unor experienţe ale copiilor; ea urmăreşte, 

îndrumă, sfătuieşte, dar nu comandă niciodată.  

Pentru formarea şi dezvoltarea spiritului creativ la elevi este necesară şi dezvoltarea încrederii 

în forţele proprii. Aceasta poate fi stimulată prin atitudinea atentă a învăţătorului faţă de dorinţele, 

sugestiile sau propunerile copiilor, prin importanţa pe care o acordă iniţiativei lor pozitive şi 

acţiunilor îndeplinite fără ajutor din afară. 
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A forma gândirea creatoare a unui copil nu înseamnă a-l face artist, ci numai a-i da 

posibilitatea să-şi dezvolte originalitatea gândirii. Este foarte important să nu descurajăm încercările 

copilului prin aprecieri critice asupra a ceea ce a produs el. Un motiv important este și faptul că 

desenul este iubit de copii, aceștia simțind nevoia de a desena, picta, tot așa cum simt nevoia de a se 

juca. Între desenul copiilor și joc există multe trăsături comune care au fost evidențiate în sens 

creator de mulți pedagogi, profesori de desen, artiști, psihologi. Lucrările plastice ale copiilor 

constituie un mesaj sincer, autentic, care vorbește despre lumea exterioară și cea interioară, despre 

felul în care ei văd, simt și interpretează aceste lumi și relațiile dintre ele. 
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METODE ACTIV-PARTICIPATIVE  

FOLOSITE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

Prof. înv. primar Marioara Pelican  

Școala Gimnazială Nr.30 „Gheorge Țițeica”, Constanța 

            

 Ciorchinele                    
Ciorchinele este o strategie de predare care îi încurajează pe elevi să gândească liber și 

deschis. Ea structurează ideile doar atât cât să stimuleze gândirea legată de conexiunile dintre idei. 

Este o formă de gândire nelineară, care aproximează în mare măsură felul în care funcționează 

mintea omenească.  

Ciorchinele poate fi folosit atât în faza de evocare, cât și în faza de reflecție. El poate fi 

utilizat pentru a stimula gândirea înainte de a studia mai temeinic un anumit subiect. Mai poate fi 

folosit ca mijloc de a rezuma ceea ce s-a studiat, ca modalitate de a construi asociații noi sau de a 

reprezenta noi sensuri.  

Este o activitate de scriere care poate fi folosită ca instrument eficient în dezvoltarea 

deprinderilor de scriere, mai ales la cei care sunt recalcitranți la scris. Este, însă înainte de toate, o 

strategie de găsire a căii de acces la propriile cunoștințe, înțelegeri sau convingeri legate de o 

anumită temă. Fiind o activitate de scriere, ea mai servește și la informarea scriitorului despre 

anumite cunoștințe sau conexiuni pe care nu era conștient că le are în minte sau că le poate realiza.  

 Etapele realizării unui ciorchine sunt simple și ușor de reținut: 

1. Scrieți un cuvânt sau o propoziție – nucleu în mijlocul unei pagini sau table. 

2. Începeți să scrieți cuvinte sau integrame care vă vin în minte legate de tema respectivă. 

3. Pe măsura ce scrieți aceste cuvinte, începeți să trageți linii între ideile care se leagă în 

vreun fel. 

4. Scrieți atâtea idei câte vă vin în minte până expiră timpul sau până când nu mai aveți nicio 

altă idee. 

Ciorchinele este o strategie flexibilă. Poate fi realizată individual sau ca activitate de grup. 

Folosită în grup, ea poate servi ca și cadru pentru ideile grupului, ceea ce le oferă elevilor ocazia de 

a afla asociațiile și relațiile stabilite de ceilalți. Fie că este utilizată individual fie că este utilizată în 

grup, e important să reținem trei reguli:   

 să nu ne oprim din scris în timpul care ni se acordă; 

 să nu facem judecăți despre ceea ce gândim; 

 să nu ne intereseze forma a ceea ce scriem. 

Ciorchinele făcut individual e o pauză binevenită din brainstorming-ul de grup, pentru că este 

rapid și le permite tuturor elevilor, nu doar celor care sunt tot timpul cu mâna sus, să se implice 

activ în procesul de gândire. Experiența ne-a învățat însă că, dacă procedeul se aplică individual, 

subiectul trebuie să fie familiar elevilor care nu mai pot culege informații de la membrii grupului. 

După expirarea timpului, ciorchinii individuali pot fi comunicați perechii sau grupului. 

Cvintetul 

Capacitatea de a rezuma informațiile, de a surprinde complexitatea ideilor, sentimentelor și 

convingerilor în câteva cuvinte este o deprindere importantă. Ea necesită o reflecție adâncă bazată 

pe înțelegerea nuanțată a sensurilor. Un cvintet este o poezie care necesită sintetizarea informației și 

materialelor în exprimări concise care descriu sau exprimă reflecții asupra subiectului.       

Termenul de cvintet provine din limba franceză și numește o poezie de cinci versuri.  

Structura cvintetului:  

1. Primul vers constă dintr-un cuvânt care descrie subiectul (de obicei un substantiv ). 

2. Al doilea vers este format din două cuvinte care descriu subiectul (două adjective ). 

3. Versul al treilea este format din trei cuvinte care exprimă acțiuni  (verbe la gerunziu ). 

4. Al patrulea vers este format din patru cuvinte care exprimă sentimente față de subiect. 

5. Ultimul vers este format dintr-un cuvânt care exprimă esența subiectului. 
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Cvintetele pot servi ca:  

1. intrumente de sintetizare a unor informații complexe; 

2. mijloc de evaluare a înțelegerii elevilor; 

3. mijloc de exprimare a creativității. 

Cvintetele sunt un instrument rapid și eficient de reflecție, sinteză și rezumare a conceptelor și 

informațiilor. 

Exemplu:   Primăvara  

                 Verde, caldă 

                   Încălzind, înverzind, înflorind 

                   Bucurie, voioșie, însuflețire, încântare,  

                   Renașterea. 

Metoda pălăriilor gânditoare 

Metoda pălăriilor gânditoare este o tehnică interactivă, de stimulare a creativității 

participanților care se bazează pe interpretarea de roluri în funcție de pălăria aleasă. Sunt șase 

pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roșu, galben, verde, albastru și negru. Elevii vor 

fi împărțiți în grupe, în funcție de numărul de copii din clasă. Membrii grupului își aleg pălăriile și 

vor interpreta astfel rolul precis, așa cum consideră mai bine. Metoda se poate aplica în desfășurarea 

lecției clasice combinând-o cu metode tradiționale sau cu alte metode moderne. 

Pălăria galbenă simbolizează optimistul, cea roşie intuitivul, cea neagră negativistul, cea albă 

pe cel care gândeşte obiectiv, cea verde – creativul, iar cea albastră – dirijorul. 

Pălăria galbenă oferă o perspectivă pozitivă și constructivă asupra situației, culoarea galbenă 

simbolizând lumina soarelui, strălucirea optimismului. Sub pălăria galbenă gândirea este optimistă, 

constructivă, bazată pe un fundament logic. 

Pălăria roşie dă frâu liber imaginației şi sentimentelor şi oferă o perspectivă emoțională 

asupra evenimentelor. 

Pălăria neagră exprimă prudența, grija, avertismentul, judecata. Ea oferă o perspectivă 

întunecoasă, tristă, sumbră asupra situației în discuție. Sub pălăria neagră elevul privește din 

perspectiva gândirii negative, pesimiste. 

Pălăria albă oferă o privire obiectivă asupra informațiilor, este neutră și concentrată pe fapte 

obiective și imagini clare. Ea stă întotdeauna sub semnul gândirii obiective. 

Pălăria verde exprimă ideile noi, stimulând gândirea creativă, verdele simbolizează iarba 

verde, vegetația abundentă și fertilitatea. Sub pălăria verde elevul are idei noi, inovatoare. 

Pălăria albastră exprimă controlul procesului de gândire, albastrul fiind culoarea cerului care 

este deasupra tuturor, atotvăzător și atotcunoscător. Pălăria albastră supraveghează și dirijează 

bunul mers al activității fiind preocupat de a controla, de a organiza. 

Participanții trebuie să cunoască foarte bine semnificația fiecărei culori și să-și reprezinte 

fiecare pălărie, gândind din perspectiva ei. Nu pălăria în sine contează, ci ceea ce semnifică ea, ceea 

ce induce culoarea fiecăreia. 

Metoda pălăriilor gânditoare constă în împărțirea celor 6 pălării gânditoare elevilor cărora li 

se supune atenției și cazul supus discuției pentru ca fiecare să-și pregătească ideile. Pălăria poate fi 

purtată individual și atunci elevul respectiv își îndeplinește rolul sau mai mulți elevi pot răspunde 

sub aceeași pălărie. În acest caz, elevii grupului care interpretează rolul unei pălării gânditoare 

cooperează în asigurarea celei mai bune interpretări. Ei pot purta fiecare câte o pălărie de aceeași 

culoare fiind conștienți de faptul că întotdeauna: 

 pălăria albastră clarifică; 

 pălăria albă informează; 

 pălăria verde genereză idei noi; 

  pălăria galbenă aduce beneficii, este creativă; 

  pălăria neagră identifică greșelile; 

  pălăria roșie spune ceea ce simte. 

Cum funcționeză această metodă? 

 Pălăria albastră definește problema. 
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 Pălăria albă oferă informații și materiale disponibile în legătură cu problema discutată. 

 Pălăria verde vizează soluțiile posibile. 

 Pălăria galbenă are în vedere posibilitățile reale de realizare a soluțiilor propuse. 

 Pălăria roșie stimulează participanții să răspundă la întrebări: Ce simți în legătură cu soluțiile 

propuse?  

 Pălăria albastră alege în final soluția corectă și trece mai departe. 

Indicații pentru cei care poartă pălăriile sau potențiale întrebări: 

Pălăria albă folosește întrebări: Ce informații avem? Ce informații lipsesc? Cum putem 

obține informațiile? 

Pălăria roșie: Punând pălăria roșie uite cum văd eu lucrurile…Sentimentul meu este 

că….Nu-mi place felul cum s-a procedat…Intuiția mea imi spune că… 

Pălăria neagră adresează întrebări cum ar fi: Care sunt erorile? La ce riscuri ne expunem? 

Pălăria galbenă vine și ea cu întrebări: Care sunt beneficiile? Pe ce se bazează aceste idei? 

Cum vom ajunge aproape de acestă viziune? 

Pălăria verde pune întrebări cum ar fi:  Cum putem ataca problema și altfel? Putem face 

asta și în alt mod? Se poate găsi și altă explicație? 

Pălăria albastră vine cu întrebări: Putem să rezumăm punctele de vedere? Care sunt ideile 

principale pe baza cazului discutat? 

Metoda pălăriilor gânditoare se poate folosi în cadrul unor lecții de comunicare în limba 

română. Poate fi folosită la lecția  „Crăiasa Zăpezii” de H. Cr. Andersen (clasa a II-a). 

Pălăria albă informează: (Despre ce este vorba în text – povestirea lecţiei). 

Pălăria roşie spune ce simte: (Ce ţi-a plăcut mai mult în text, de ce?). 

Pălăria neagră este pesimistă: (De ce s-a speriat băieţelul? De ce crăiasa nu este lăsată să intre 

în casă?). 

Pălăria galbenă exprimă optimismul: (Cum descrie bunica iarna? Care sunt frumuseţile pe 

care ni le poate oferi crăiasa?). 

Pălăria verde este creativă: (Imaginează-ţi  un dialog cu Crăiasa Zăpezii! Imaginează – ţi o 

călătorie în palatul Crăiesei Zăpezii!). 

Pălăria albastră clarifică: (Adresează câteva întrebări colegilor, prin care să clarifici conţinutul 

textului!). 

Purtătorii celor şase pălării trebuie să intre perfect în pielea personajelor, să gândească din 

perspectiva pălăriei pe care o poartă. Pălăria poate fi purtată individual, dar şi de către o echipă/  

grupă de copii. Mai întâi se oferă cazul propus spre a fi discutat şi pălăriile gânditoare elevilor. Cei 

care poartă pălăria albă trebuie să înceapă cu: „Faptele sunt următoarele……”. Enunţurile celor care 

poartă pălăria roşie se axează pe sentimente: „Sentimentul meu este…………” sau „(Nu) Îmi place 

că……”. Pălăria neagră poate începe cu: „Nu e bine pentru că….” sau „Ne expunem la un mare 

risc…………………..”, pe când cea galbenă insistă pe: „Beneficiile sunt următoarele……………”. 

Cei care poartă pălăria verde se gândesc şi la alte alternative: „Ce-ar fi dacă…………”, iar cei cu 

pălăria albastră încearcă să rezume: „Care e următorul pas……………..” sau „Haideţi să 

rezumăm…………”. 

Avantajele metodei pălăriilor gânditoare: 

 stimulează creativitatea elevilor, gândirea colectivă și individuală; 

 dezvoltă capacitățile sociale ale participanților de intercomunicare și toleranța reciprocă, de 

respect pentru opinia celuilalt; 

 încurajează și exersează capacitatea de comunicare a gânditorilor; 

 urmărește dezvoltarea competențelor inteligenței logice, lingvistice și interpersonale; 

 poate fi folosită la diferite discipline; 

 determină și activează comunicarea și capacitatea de a lua decizii; 

 încurajează gândirea constructivă, complexă și completă. 

Dezavantajele metodei: 

 există posibilitatea ca metoda să nu fie luată în serios și să fie percepută ca o simplă activitate 

recreativă; 
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  apare riscul identificării totale a elevilor cu una dintre pălării și refuzul ulterior de a mai purta 

și altă pălărie; 

 pot apărea conflicte între elevi. 
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Pentru o bună desfăşurare a activităţii didactice este nevoie de utilizarea unui ansamblu de căi 

şi mijloace de realizare, de utilizarea demonstrativă a instrumentelor procedurale precum şi de paşii 

care trebuie urmăriţi pe tot parcursul activității didactice până în momentul atingerii obiectivelor 

propuse. În studierea problematicii metodologiei procesului didactic sunt folosite următoarele 

noțiuni: tehnologie didactică, metodologie didactică, metodă didactică, procedeu didactic și mod de 

organizare a învățării. 

În viziunea lui Cucoș (2002), tehnologia didactică are două accepții: în sens restrâns 

reprezintă ansamblul mijloacelor audiovizuale utilizate în practica educativă, iar în sens larg 

reprezintă ansamblul structurat al metodelor, mijloacelor de învățământ, al strategiilor de organizare 

a procesului de predare-învățare puse în aplicare în interacțiunea dintre cadrul didactic și educat  

printr-o strânsă corelare a lor cu obiectivele pedagogice, conținuturile transmise, formele de 

realizare a instruirii și modalitățile de evaluare. 

Metoda didactică se definește ca fiind „o cale eficientă de organizare şi conducere a învăţării, 

un mod comun de a proceda care reuneşte într-un tot familiar, eforturile profesorului şi ale elevilor 

săi“ (Cerghit, 2001, p.63). Având în vedere că metoda didactică reprezintă „calea de urmat în 

activitatea comună a educatorului şi educaţilor, pentru îndeplinirea scopurilor învăţământului, adică 

pentru informarea şi formarea educaţilor“ (Moise, 1998, p.143) și poate fi privită ca „o modalitate 

de acţiune, un instrument cu ajutorul căruia elevii, sub îndrumarea profesorului sau în mod 

independent, îşi înşusesc şi aprofundează cunoştinţe, îşi informează şi dezvoltă priceperi şi 

deprinderi intelectuale şi practice, aptitudini, atitudini etc.“ (Ionescu; Bocos, 2001, p.122). În 

literatura de specialitate „metoda de învățământ este înțeleasă ca un anumit mod de a proceda care 

tinde să plaseze elevul într-o situaţie de învăţare, mai mult sau mai puţin dirijată care să se apropie 

până la identificare cu una de cercetare ştiinţifică, de urmărire şi descoperire a adevărului şi de 

legare a lui de aspectele practice ale vieţii“ (Ionescu; Chiș, 2001, p.126). În literatura de specialitate, 

există mai multe clasificări ale metodelor didactice, iar ,,din punct de vedere logic, o bună 

clasificare va respecta anumite condiții: 

a. criteriile de clasificare trebuie să fie unice, irepetabile; 

b. clasificarea trebuie să fie completă, adică să epuizeze universul de discurs; 

c. clasele care se decantează în urma clasificării trebuie să se excludă între ele; 

d. suma claselor găsite trebuie să fie identică cu universul de discurs.  

Plecând de la literatura în domeniu (Palmade, 1975; Cerghit, 1980; Mucchielli, 1982; Cerghit, 

1988), metodele didactice pot fi clasificate astfel: 

a) din punct de vedere istoric: 

- metode tradiționale, clasice (expunerea, conversația, exercițiul); 

- metode moderne, de dată mai recentă (algoritmizarea, problematizarea, brain- stormingul, 

instruirea programată). 

b) în funcție de extensiunea sferei de aplicabilitate: 

- metode generale (expunerea, prelegerea, conversația); 

- metode particulare sau speciale (restrânse la predarea unor discipline de învățământ sau 

aplicabile pe anumite trepte ale instrucției și educației, cum ar fi exercițiul moral și exemplul, în 

cazul educației morale). 

c) pornind de la modalitatea principală de prezentare a datelor: 

- metode verbale, bazate pe cuvântul scris sau rostit; 
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- metode intuitive, bazate pe observarea directă, concret-senzorială a obiectelor și 

fenomenelor realității sau a substitutelor acestora. 

d) după gradul de angajare a elevilor la lecție: 

- metode expozitive sau pasive, centrate pe memoria reproductivă și pe ascultarea pasivă; 

- metode active, care suscită activitatea de explorare personală a realității. 

e) după funcția didactică principală: 

- cu funcția principală de predare și comunicare; 

- cu funcția principală de fixare și consolidare; 

- cu funcția principală de verificare și apreciere a rezultatelor muncii. 

f) în funcție de modul de administrare a experienței ce urmează a fi însușită: 

- metode algoritmice, bazate pe secvențe operaționale, stabile, construite dinainte; 

- metode euristice, bazate pe descoperire proprie și rezolvare de probleme. 

g) după forma de organizare a muncii: 

- metode individuale, pentru fiecare elev în parte; 

- metode de predare-învățare în grupuri; 

- metode frontale, cu întreaga clasă; 

- metode combinate, prin alternări între variantele de mai sus. 

h) în funcție de axa învățare mecanică (prin receptare) – învățare conștientă (prin 

descoperire): 

- metode bazate pe învățarea prin receptare (expunerea, demonstrația cu caracter expozitiv); 

- metode care aparțin preponderent descoperirii dirijate (conversația euristică, observația 

dirijată, instruirea programată, studiul de caz); 

- metode de descoperire propriu-zisă (observarea independentă, exercițiul euristic, rezolvarea 

de probleme, brainstorming-ul). 

i) după sorgintea schimbării produse la elevi: 

- metode heterostructurante (transformarea se produce prin altul, ca în cazul expunerii, 

conversației, studiului de caz, problematizării); 

- metode autostructurante (individul se transformă prin sine, ca în situația unor metode de  

tipul descoperirii, observației, exercițiului) (Cucoș, 2002, p.290). 

Totalitatea metodelor de predare şi învăţare folosite în activitatea educațională constituie 

metodologia procesului de învăţământ, care are un caracter dinamic și care se distinge prin 

caracteristicile: flexibilitate, supleţe, permanentă deschidere la înnoire, preocupare de racordare la 

cerinţele învăţământului actual.  

Metodele tradiţionale sunt acele metode utilizate în cadrul activităților încă din cele mai vechi 

timpuri, iar după părerea unor specialişti, utilizarea metodelor tradiţionale nu este greşită, ci greşit 

este faptul că ele sunt utilizate în toate activităţile şcolare, susţinând că astfel se pot atinge 

obiectivele propuse. Se pune accentul pe faptul că aceste metode didactice pot fi transferate de la o 

disciplină la alta fără a ţine cont de particularităţile activităţilor sau chiar de disciplină.  

Principalele metode tradiţionale sunt conversaţia, observația, povestirea, memorizarea, lectura 

după imagini, exerciţiul, algoritmizarea, dezbaterea, problematizarea, demonstraţia, expunerea, 

lucrul cu manualul, etc.  

Metodele activ - participative sunt acele metode aflate în sfera preșcolarului, apropiate mult 

mai mult de mentalitatea și de nivelul lor de înțelegere. Este mult mai ușor să treci de partea 

modernității, să înțelegi nevoile și așteptările copiilor. 

Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea 

copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul educatorului căpătând noi valenţe, depăşind optica 

tradiţională prin care era un furnizor de informaţii. 

Metodele activ-participative se pot combina între ele sau cu metodele tradiționale, cu metode 

din aceeași categorie. Metodele tradiționale nu se elimină, se modernizează, se combină, se 

modifică, se îmbunătățesc și se adaptează. 

Autoarea Silvia Breben a clasificat metodele activ-participative în mai multe categorii:  
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a) metode care favorizeză predarea-învăţarea conceptelor: predarea-învăţarea reciprocă, 

mozaicul, tehnica Lotus (Lotus de grup,  Lotus individual), stabilirea succesiunii evenimentelor, 

bula dublă, partenerul de sprijin, cubul, puzzle, comunicarea rotativă, locuri celebre, acvariu, 

învăţarea în cerc, mica publicitate, harta cu figuri, strategii de lectură a textelor ştiinţifice; 

b) metode de fixare, consolidare şi evaluare: diamantul, ghicitorile, ciorchinele, tehnica 

fotolimbajului, benzi desenate, posterul, trierea aserţiunilor, tehnica blazonului, sintetizarea, 

diagrama Venn, metoda Piramidei, examinarea povestirii, jurnalul grafic, turul galeriei, turnirul 

întrebărilor, cvintetul, analiza şi interpretarea imaginilor, categorizarea, turnirul enunţurilor;  

c) metode care stimulează gândirea şi creativitatea: brainstormingul, metoda R.A.I. 

(Răspunde- Aruncă-Interoghează), tehnica 6/3/5 (Brainwriting), metoda Philips 6/6,  jocul didactic/ 

jocul de rol, tehnica viselor, zarurile;  

d) metode prin care preșcolarii sunt învăţaţi să rezolvre sarcini: pălăriuţele gânditoare, studiul 

de caz, pătratele divizate, știu,vreau să ştiu, am învăţat, minicazurile, diagrama cauză-efect, 

interviul, explozia stelară, metoda Frisco, mai multe capete la un loc;  

e) metode de lucru în grup: proiectul, metoda piramidei, schimbă perechea, cafeneaua, 

gândiţi, lucraţi în grup, reportajul, investigaţia în grup, experimentul, explorarea interdisciplinară, 

cercetarea, investigaţia comună. 

Stimularea creativății preșcolarilor este favorizată de folosirea metodelor activ-participative, 

copiii beneficiind de momente creative integrate în activități și jocuri cu scopul exersării gândirii. 

Metodele activ-participative stimulează comunicarea, activizarea tuturor copiilor și formarea de 

capacități ca: spiritul critic constructiv, independență în gândire și acțiune, descoperirea unor idei 

creative, îndrăznețe de rezolvare a sarcinilor de învățare. Copiii descoperă o nouă experiență inter-

relaționând în grupuri de învățare activă, aceea de a studia, investiga și căpăta încredere în 

capacitățile lor  individuale, dar  și ale grupului din care fac parte. 
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ȘCOALA DE IERI – ȘCOALA DE AZI. ROMÂNA DISTRACTIVĂ ....  

 
dr. în filologie, prof. Mirela Savin  

Colegiul Național Militar ,,Alexandru Ioan Cuza”, Constanța 

 

Timpul trece așa cum nu putem simți mereu, dar efectele trecerii acestuia asupra noastră se 

observă tot mai accentuat. Am citit tematica concursului pentru elevi și a fost o plăcere să îi văd 

cum caută a se implica și, fără doar și poate, chiar ei m-au provocat a scrie ceva despre școala 

online.  De aceea, voi avea în vedere o viziune globală asupra predării on-line plecând de la faptul 

că pentru mine, una, anumite aspecte referitoare la utilizarea platformelor în actul educațional se 

aflau, în martie 2020,  sub semnul întrebării. Astfel, am plecat la drumul numit școala on-line cu o 

oarecare teamă pentru că, recunosc, în afară de a crea teste on line, easy-quizy, a face prezentării 

power point și a lucra pe wiki, abilitățile mele erau în aer. Nu pot spune că acum sunt mai bună, 

doar că sunt mai practică și am devenit autodidact. 

Mai mult decât atât, mă consider un profesor extrem de norocos. Am șansa unui manager care 

s-a implicat, ne-a oferit încă de la început un orar clar și ne-a susținut în toate demersurile noastre. 

Apoi, am avut parte de doi informaticieni fantastici care au răspuns la toate întrebările mele, dar și 

la cele ale colegilor mei. În plus, ne-au ajutat și elevii atunci când ceva nu mergea corect. Repet, 

sunt un profesor norocos care a avut parte de tot suportul. Mi-a plăcut faptul că am putut să predau 

folosind diferite aplicații, dezvoltându-mi, mie, în primul rând, anumite abilități digitale. Raportul 

dintre mine și elevii mei a fost puțin mai apropiat în ciuda distanței și a calculatorului care, teoretic, 

îndepărtează raporturile sociale, le preface și le maschează. Au fost momente nostime – pană de 

curent (până la nu știu ce glumă cu elevii care caută scuze că nu le merge una sau alta, eu m-am 

trezit că nu am lumină pentru că pe strada mea se lucra și unul dintre muncitori a tăiat mai multe 

fire sau au venit cei care se ocupă cu gazele pentru a instala țevile fără să întrebe dacă se poate 

atunci sau nu – lucruri pe care, până acum, nu le-am experimentat la școală). La aceste elemente, un 

rol cheie îl deține și relația / relațiile cu colegii de catedră și nu numai. Oarecum, au devenit mai 

umane. A dispărut competiția, răutatea gratuită, invidia ... a rămas umanitatea, compasiunea, 

ajutorul necondiționat. 

Totuși, mă gândesc la cei care nu au avut șansa unui manager performant, a unui 

informatician care să se implice trup și suflet pentru a rezolva orice problemă, a unor părinți care să 

își permită un laptop, două, telefoane și așa mai departe. O bună prietenă mi-a spus că ea și-a donat 

laptopul vechi copilului de la clasa ei, era dirigintă la clasa a VIII-a, venitul părinților fiind variabil, 

lucrători cu ziua. O altă colegă mi-a spus că ei i s-a stricat laptopul și nu și-a permis să-și cumpere 

altul pentru că este singura care își susține financiar familia. Dar, cel mai dur lucru este cel care ține 

de creșterea dioptriilor. Aproape toate colegele mele care poartă ochelari, au spus că au acum cu 

trei, patru dioptri mai mult. Am descoperit că acest lucru este valabil și pentru elevi, un puști 

afirmând că acum are cu două dioptrii mai mult. Astfel, minusul cheie ar fi creșterea diotriilor și 

lipsa echipamentului adecvat desfășurării orelor de curs. 

Și uite așa ajung la noiembrie 2020 și concursul național România, țara mea, ediția a XI-a ... 

un proiect transcurricular care presupune implicarea elevilor mei, niște puști de liceu fenomenali, în 

acţiuni care să le trezească şi să accentueze sentimentul patriotic, plecând de la dezvoltarea unor 

abiliăți de viață, conturarea unor atitudini, trăiri, sentimente ....  Secţiunile, bine structurate, permit o 

bună implicare a profesorilor și a elevilor, în funcție de necesități, interese, dorințe. Când le-am 

prezentat categoriile, niște puști magici au ales, fără doar și poate, secțiunea de eseu, licean în 

România, provocându-mă, pe mine, la secțiunea adresată cadrelor didactice ... Și uite așa, am scris 

gândindu-mă la magicii mei elevi! Pentru ei și pentru ca orele mele să fie mai atractive, am ales să 

mă dezvolt eu profesional prin câteva cursuri de IT și să învăț să fac minuni. Dar, în realitate, nu 

acest lucru contează, ci timpul nostru, al profesorilor, cu ei .... cuvintele cu care le ungem sufletele, 

minutele pe care le acordăm ca să se simtă și ei acolo, în centrul lucrurilor pentru că, de fapt, fiecare 

copil este unic și fiecare copil și-a câștigat un loc magic în inima mea!  

 În continuare, atașez ceva fotografii de la ora de română altfel ... 
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Și româna poate să fie distractivă! 
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RAPORTUL DINTRE PERSONALITATEA  

PROFESORULUI ȘI A ELEVULUI 
 

Prof. înv.primar Florina Violeta Ion  

Școala Gimnazială „Pia Brătianu”, București 

 

 

Personalitatea acoperă întreaga natură a individului (Crow, 1973). Psihologia nu consideră 

personalitatea o entitate pasivă, ci un caracter dinamic al individului care își găsește expresia prin 

comportamentul și activitățile sale (Dennis & John 2007). În revizuirea literaturii de specialitate 

privind istoria conceptului de personalitate, Allport (1937) a identificat 50 de sensuri diferite ale 

termenului. El subliniază faptul că două accente opuse în aceste definiții trebuie să iasă în evidență - 

abordări tip mască (ascunse) și abordări de substanță. În primul caz, se pune accentul pe aspectele 

superficiale ale obiceiurilor, aspectul exterior sau valoarea de stimulare a individului, în timp ce, 

acesta din urmă se centrează în jurul naturii care stă la baza persoanei, adică factorii determinanți de 

bază ale modelelor de comportament care sunt caracteristice unui individ (Guilford, 1987). Este 

interesant de notat faptul că un număr de psihologi  și profesori au încercat a descrie personalitatea 

în ceea ce privește trăsăturile. Aceste trăsături reprezintă diferite „dimensiuni" sau „fapte ale 

personalității" și „calitățile sale". 

Potrivit lui Woodworth (1947), „O trăsătură este o anumită calitate deosebită a 

comportamentului care caracterizează individul într-o gamă largă de activități și care este destul de 

consistentă pe o perioadă de timp." (Carol, 2006). De exemplu, o persoană poate afișa, mai mult sau 

mai puțin permanent, în comportamentul său cu semnificație clinică, onestitate sau lipsă de 

onestitate, voioșie, independență sau dependență, flexibilitate sau rigiditate, maturitate emoțională 

sau infantilism, egocentrism sau modestie, sociabilitate sau retragere în diverse combinații și 

modele. Numai acele trăsături care se găsesc în comportamentul unui individ, mai mult sau mai 

puțin constant, în situații similare sunt numite trăsături de personalitate (Clifford, 1978). Ele se 

găsesc în general într-un anumit tipar sau formă sau unitate, de exemplu, onestitatea și 

independența, sau onestitatea, sociabilitatea și maturitatea emoțională pot fi modele. Deși 

schimbările individuale de la an la an, pe măsură ce individul crește, acest model de trăsături tinde 

să continue sau să persevereze. 

Potrivit lui Carl Jung (1912), introvertirea și extrovertirea se referă la direcția de energie 

psihică. În cazul în care energia unei persoane curge de obicei spre exterior, el sau ea este un 

extrovertit, în timp ce în cazul în care această energie curge în mod normal, spre interior, această 

persoană este  introvertită. Extrovertiții simt o creștere a energiei percepute atunci când 

interacționează cu un grup mare de oameni, dar o scădere a energiei, atunci când sunt singuri. 

Cercetătorii au aprobat că nivelurile de trăsături ale personalității caracterizează o persoană. 

Cum și de ce una diferă de alta este o parte importantă a studiului personalității. Într-o atmosferă de 

clasă sănătoasă profesorii au posibilitatea de a se dezvolta și de a spori toate aspectele nivelurilor lor 

de personalitate. Atunci când trăsăturile psihologice ale personalității sunt dezvoltate elevilor, 

aceștia vor fi probabil mai motivați pentru a realiza un lucru, a coopera și a lua parte la noi 

provocări. Trăsăturile de personalitate ale unei persoane joacă un rol important în comportamentul 

acesteia, chiar și în copilărie și influențează nu numai scopurile propuse pentru sine, ci și modurile 

în care se realizează obiectivele (Dodge & Peter 2007). Este important pentru un  profesor, viitor 

profesor să aibă o personalitate solidă care se va reflecta asupra elevilor. 

Principala modalitate de operaţionalizare a conţinutului personalităţii profesorului, căreia i-au 

fost consacrate numeroase studii, este aptitudinea pedagogică. 

Aptitudinea pedagogică este considerată unul dintre principalii factori de succes în procesul 

instructiv-educativ. Astfel, Nicolae Mitrofan (1988) stabileşte, pe baza unor cercetări 

experimentale, drept componente ale aptitudinii pedagogice: competenţa ştiinţifică, competenţa 
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psihopedagogică şi competenţa psihosocială. Cele trei tipuri de competenţă nu acţionează izolat, ci 

sunt integrate în structura personalităţii profesorului.  

Se poate afirma că în privinţa competenţei ştiinţifice lucrurile sunt destul de clare, în sensul că 

ea presupune o solidă pregătire de specialitate, când este vorba de competenţa psihopedagogică şi 

de cea psihosocială, autorul mai sus menționat aduce detalieri ale factorilor ce le compun.    

Competenţa psihopedagogică este asigurată de ansamblul capacităţilor necesare pentru 

„construirea" diferitelor componente ale personalităţii elevilor şi cuprinde: capacitatea de a 

determina gradul de dificultate al materialului de învăţare pentru elevi, capacitatea de a face 

materialul de învăţare accesibil prin găsirea celor mai adecvate metode şi mijloace, capacitatea de a 

înţelege elevul, de a pătrunde în lumea sa interioară, creativitatea în munca psihopedagogică şi 

capacitatea de a crea noi modele de influenţare instructiv-educativă, în funcţie de cerinţele fiecărei 

situaţii educaţionale.  

Competenţa psihosocială cuprinde ansamblul de capacităţi necesare optimizării relaţiilor 

interumane, cum ar fi: capacitatea de a adopta un rol diferit, capacitatea de a stabili uşor şi adecvat 

relaţii cu ceilalţi, capacitatea de a influenţa grupul de elevi, precum şi indivizii izolaţi, capacitatea 

de a comunica uşor şi eficient cu elevii, capacitatea de a utiliza adecvat puterea şi autoritatea, 

capacitatea de a adopta diferite stiluri de conducere.  

Mai mulți autori (Hans şi Michael Eysenck, N. Bennett) atrag atenţia asupra faptului că 

profesorii trebuie să cunoască foarte bine personalitatea elevului, pentru că stilurile de predare îi 

influenţează diferit pe elevii introvertiţi şi pe cei extravertiţi.  

 Eysenck (1998, pp. 190-193) constată că elevul extravertit se simte foarte bine într-o 

atmosferă lipsită de formalism, permisivă, când este pus în situaţia de a face descoperiri şi a explora 

el însuşi, în timp ce elevul introvertit, mai ales dacă este şi anxios, va fi complet depăşit. 

Introvertiţilor li se potrivesc mai bine situaţiile bine structurate, formale, metodele algoritmice, care 

le permit să se concentreze asupra unor elemente precise, fiindcă ei par a fi deranjaţi de schimbările 

frecvente din situaţiile mai puţin structurate. În această direcţie pledează şi cercetările lui David 

Ausubel privind adecvarea stilului educaţional la motivaţia elevului.  

În concluzie, putem spune că nu există un stil educaţional general valabil pentru toate 

situaţiile didactice. Alegerea variantei optime presupune, din partea profesorului, un ansamblu de 

competenţe referitoare la: analiza corectă a situaţiei, imaginarea mai multor alternative de acţiune, 

anticiparea consecinţelor lor pozitive sau negative. Toate acestea dau, de fapt, măsura competenţei 

pedagogice a profesorului. 
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ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR  
 

Profesor învățământ primar Fricosu Ionelia 

Şcoala Gimnazială nr. 2, 2 Mai, jud. Constanța 
 

De ce...  

Preocupaţi de transmiterea de cunoştinţe uităm de cele mai multe ori că relaţia umană cu 

elevii noştri poate forma mai mult decât simpla informaţie transmisă lor. Uităm că o mână pe 

umărul unui elev şovăitor îi dă încredere şi că un cuvânt de încurajare îl face mai încrezător. 

Aşadar, abordarea acestei teme este expresia conştientizării unei necesităţi: cunoaşterea 

caracteristicilor relaţiei profesor - elevi în vederea optimizării acesteia la nivelul unei corelaţii 

funcţionale, tipică paradigmei curriculumului, cu rol în stimularea şi formarea personalităţii 

elevului. 

Cum... 

 Fiind un act ce ţine de sfera relaţiilor interpersonale, calitatea actul educativ, eficienţa 

sa, se decid în sfera raporturilor concrete zilnice dintre profesor şi elev. Raporturile dintre educator 

şi educat nu prezintă numai o latură intelectuală. Factorul afectiv, socio - moral şi aplicativ au o 

importanţă deosebită asupra randamentului intelectual al elevului şi al formării personalităţii 

acestuia. Crearea de bună dispoziţie în clasă reprezintă o condiţie necesară pentru obţinerea 

performanţelor şcolare. Fiecare lecţie se desfăşoară într-un climat afectiv particular, dispoziţia 

clasei variază în funcţie de cea a profesorului şi a grupului de elevi.  

Nu putem vorbi de eficienţa profesorilor decât dacă acceptăm ca punct de referință influenţa 

acestora, aşadar trebuie să acceptăm că „în centrul educaţiei stă relaţia profesor-elev” (Stan, E., 

2004, p.44).    

 Un contact nesatisfăcător între profesor şi elev duce la o insuficientă cunoaştere a 

personalităţii elevului, la o apreciere inexactă, de cele mai multe ori negativă, a acestuia.  

 Profesorul nu transmite elevilor doar informaţii. El stabileşte cu clasa şi un contact 

psihologic, realizează cu elevii o comunicare cognitivă, dar şi una noncognitivă – afectivă, 

motivaţională, volitivă, caracterială. Dacă stăpâneşte temeinic materialul de predat, pe parcursul 

lecţiei, profesorul urmăreşte îndeaproape modul cum sunt recepţionate informaţiile, cum 

reacţionează elevii, apreciind acest lucru după privirea lor, după mimica şi pantomimica pe care le 

afişează, după faptul dacă sunt sau nu preocupaţi de altceva.  

Profesorul ideal trebuie să aibă mereu un feed - back al activității sale instructive şi educative, 

pentru a păstra permanent sub control bunul mers al acesteia. 

Cadrul didactic din învățământul primar, profesor, institutor, profesor al şcolii moderne, 

trebuie să cunoască psihologia elevului, structurile lui cognitive şi noncognitive, precum şi 

metodele şi procedeele de a transmite elevilor corpul de cunoştinţe şi deprinderi din specialitatea sa. 

Trebuie să dispună de o temeinică pregătire psihopedagogică. 

 Un rol deosebit îl are măiestria pedagogică, pe care profesorul are datoria să şi-o 

dezvolte. Măiestria pedagogică este capacitatea cadrului didactic de a gândi, proiecta, organiza şi 

conduce cu competenţă, spirit creator şi mare eficienţă procesul de instruire şi educare a elevilor.  

 Într-o abordare simplistă o relaţie profesor-elevi flexibilă pare uşor de realizat.  Practica 

şcolară  infirmă  însă  acest lucru.  Unii  profesori  sunt  plini de succes  în  a sprijini  educaţia socio 

- emoţională a unui grup de copii, dar pot să aibă mai puţine succese cu alt grup, acolo unde 

problemele, deşi nu sunt mai grave, sunt de altă natură.  

 Am observat că simpla prezenţă a unui copil cu comportament perturbator în sala de clasă 

poate afecta în mod esenţial performanţele cadrului didactic în raport cu ceilalţi copii. 

 Din experienţa mea la clasă şi din discuţiile purtate cu colegii interesaţi de problematica 

menţionată putem afirma că relaţia profesor-elevi poate /nu poate fi tratată teoretic şi utilizată ca 

factor de influenţare a elevilor în acţiunea pedagogică practică decât în corelaţie cu multitudinea de 

relaţii interpersonale care se instituie la nivel interelevi. Profesorul poate folosi relaţiile 
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interpersonale simpatetice dintre elevi pentru a-şi exercita influenţele educative şi instructive asupra 

fiecăruia.  

De asemenea, el poate interveni asupra relațiilor de intercomunicare formală la nivelul clasei 

prin îmbunătăţirea statutelor deficitare, prin conştientizarea rolurilor şi a prescripţiilor de rol, prin 

intercunoaşterea şi autocunoaşterea personalităţii elevilor de vârstă şcolară mică. 

 Conservatorismul metodic menţine încă destule practici învechite şi prejudecăţi în ceea 

ce priveşte caracterul relaţiilor profesor - elevi şi utilizarea intensificării acestora.  În zilele noastre 

este necesar să se producă serioase modificări în tratamentul pedagogic, să se instituie în şcoli un 

stil nou de relaţii umane, să se sporească potenţialul de intercunoaştere al profesorului cu elevii săi. 

 Profesorii eficienţi au, în mod sigur, personalităţi diferite. Dar, indiferent de tipul de 

personalitate, succesul în muncă cu elevii va fi legat de simpatia lor pentru elevi, de bucuria de a 

preda, aceştia tratându-i pe elevi cu respect şi corectitudine, permiţându-le să se simtă în clasă ca 

acasă şi comunicându-le preocuparea pentru ei. 

 Căutarea şi elaborarea metodelor instructiv-educative adecvate factorilor interni ai 

elevului, naturii obiectului de învăţământ, cerinţelor şcolare alături de conţinutul învăţământului, 

pregătirea şi personalitatea profesorului constituie premisele pedagogice fundamentate ale 

performanţei şcolare. 

 Climatul pozitiv al instruirii motivează şi asigură succesul pentru toţi factorii implicaţi 

în educaţie. Strategiile instrucţionale se extind şi se îmbunătăţesc. Sala de clasă reprezintă spaţiul 

care poate face diferenţa între un elev motivat şi un elev plictisit, refractar, iar profesorului îi revine 

rolul esenţial, acela de a sprijini acest fapt. 

 Raportându-ne la paradigma curriculumului, putem afirma că relaţia educativă este şi trebuie 

să se transforme într-o „corelaţie”, gândită să răspundă la multe influenţe, inclusiv cele ale 

climatului social, politic sau instituţional-educativ actual (Cristea, S., 2004, p.30-31). 

Realizarea unei relaţii profesor-elevi flexibilă asigură un climat socio - emoţional pozitiv în 

clasă, dezvoltă relaţii interpersonale adecvate, contribuie la menţinerea unei organizări eficiente şi 

productive a clasei, la prevenirea conduitelor negative la elevii şi la stimularea acestora în 

activitatea de învățare.  

De aici, preocuparea actuală a școlii de a cultiva şi folosi în mod conştient aceste relaţii ca 

factor educativ, parte integrantă a procesului de învăţământ fiindcă interacţiunea dintre profesor şi 

elevi are repercursiuni concrete atât în educaţia elevilor, cât şi în formarea personalităţii acestora.  

O relaţia profesor - elevi optimă este primordială într-un act educativ eficient, care conduce la 

formarea completă a personalității elevilor. Profesorii sunt adulţi semnificativi care modelează 

gândurile şi emoţiile şcolarilor, iar o relaţie pozitivă îi atrage pe elevi să participe activ la procesul 

instructiv - educativ, îi motivează să depună efort pentru a obţine rezultate cât mai bune. 

 Personal, consider că o relaţie profesor-elevi flexibilă asigură un climat de învăţare pozitiv şi 

contribuie la optimizarea învăţării, la stimularea potenţialului intelectual şi creativ al elevilor, la 

obţinerea performanţelor fiecăruia în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale. 
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

 

Prof. înv. preșcolar Clara Barbu  

Grădinița cu Program Normal nr. 8, Drăgășani 

 

Profesorul a avut și va avea un rol esențial în formarea elevului, în desfășurarea personalității 

acestuia.  

Dacă în trecut, dascălul decidea totul cu privire la procesul instructiv – educativ, acum el 

trebuie să devină doar un aliat în formarea elevului, un suport pentru dezvoltarea autonomiei și 

pentru formarea în spiritul responsabilității și culturii civice. 

Se pune din ce în ce mai mult accentul pe caracterul formativ al educației. Cadrul didactic nu 

mai este transmițător, ci facilitator, folosind dialogul și cooperarea. 

Dacă altădată metoda proeminentă de desfășurare a lecției era expunerea, care oferea 

posibilitatea profesorului să-și etaleze bagajul de cunoștințe, astăzi se pune accent pe metode 

moderne, interactive, care să transforme profesorul în manager al învățării. 

Profesorul este o autoritate ce nu poate fi contestată și care domină elevul. Profesorul avea 

inițiativă și tot el decidea cantitatea de informații pe care trebuia să o ofere elevilor fără a ține cont 

de particularitățile acestora. 

Lecția, demersul educativ de bază, nu era altceva decât o succesiune monotonă de secvențe, în 

care elevul își asumă rolul pasiv de a recepta informații, pe care trebuie să le reproducă întocmai. 

Procesul de învățământ se îmbogățește cu o nouă latură, evaluarea, care vine să completeze 

predarea și învățarea astfel încât cadrul didactic își sporește atribuțiile, iar, pe de altă parte, dă 

posibilitatea elevului să ia parte la instruirea proprie, profesorul coordonând acest proces. 

Pedagogia modernă pune accentul pe elev. Mobilizarea elevilor, în procesul educativ, sunt 

numai câteva dintre caracteristicile acestei pedagogii. Întrebarea dominantă a învățământului 

modern este ce rol alege școala să joace în societatea actuală și cât de pregătită este ea să facă față 

schimbărilor provocate de globalizare. 

Cadrul didactic nu mai este transmițător, ci facilitator de cunoștințe, folosind dialogul și 

cooperarea în relația cu elevii. Acest profesor va ști să coordoneze procesul educativ, astfel încât 

toți elevii să atingă obiectivele stabilite și va fi capabil, să-l ajute pe elev să-și formeze capacități de 

muncă individuală și să folosească ce a dobândit. 

Personalitatea profesorului în condițiile învățământului actual presupune o serie întreagă de 

calități, determinate de specificul și complexitatea muncii pe care o desfășoară. Profesorul își asumă 

deci o multitudine de roluri, a căror exercitare este dependentă de personalitatea lui. 

Profesorul, ca expert al actului de predare – învățare: el poate lua decizii privitoare la tot ceea 

ce se întâmplă în procesul de învățământ. 

Desfășurându-și activitatea profesională în cadrul școlii, dascălul nu încetează de a fi un 

educator și în afara ei, urmând, bineînțeles, obiective specifice și apelând la mijloace și forme 

adecvate. 

Cele două laturi ale activității sale, școală și extrașcoală, nu numai că se suprapun, dar se și 

întregesc și se completează. reciproc. Profesorul este cel care orientează și stimulează curiozitatea și 

interesul spontan al elevilor pentru descoperire, cel care îndrumă și încurajează activitatea de 

organizare și integrare a datelor culese. 

Pornind de la importanța învățământului, de la specificul profesiunii și de la responsabilitatea 

ce revine profesorului în asigurarea dezvoltării optime a personalității, se deduce faptul că domeniul 

didactic ar trebui să beneficieze de cei mai buni specialiști. 
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Prof. înv. primar  Mădălina Archip 

                                           Şcoala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza”, Constanţa 

Prof. înv. primar    Elena Babaşcu 

                                           Şcoala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza”, Constanţa 

 

Profesorii schimbă vieţi! Nu este o exagerare să spunem că un mare profesor poate schimba 

viaţa unui elev. Există o cantitate nesfârşită de mari poveşti ale profesorului care atestă beneficiile 

unei relaţii puternice între un educator şi elev. 

Ca unul dintre cele mai influente modele de viaţă  pentru elevii în curs de dezvoltare, 

profesorii, sunt responsabili pentru mai mult decât doar îmbunătăţirea academică. Dacă doriţi să fiţi 

un educator excelent,  trebuie să vă conectaţi cu elevii dumneavoastră şi să-i atingeţi pe mai multe 

niveluri, deoarece cei mai buni profesori sunt dedicaţi bunăstarii elevilor lor atât în interior, cât şi în 

afara clasei. Formând  relaţii puternice, educatorii sunt capabili să  aibă acces practic toate aspectele 

din viaţa elevilor lor, învăţându-i lecţiile importante de viaţă care îi vor ajuta să reuşească dincolo 

de lucrările la termen şi testele standardizate. 

Nu este întotdeauna uşor să schimbi viaţa unui elev, motiv pentru care este nevoie de un mare 

profesor. Unii au nevoie doar de un imbold suplimentar precum elevul a cărui situaţie şcolară nu 

este tocmai cea mai bună, alţii pot trece prin ceva tulburător în viaţa lor personală şi au nevoie de 

cineva cu care să vorbească.  

În timp ce  îţi vei petrece întraga carieră învăţând diferitele moduri prin care poţi schimba 

viaţa elevilor tăi, iată câteva aspecte care sunt direct responsabile de profesor: 

1. Motivarea  

Unul dintre cele mai dificile aspecte în calitatea de profesor este învăţarea cum să-ţi motivezi 

elevii. Elevii care nu sunt motivaţi  nu vor învăţa eficient, nu vor păstra informaţii, nu vor participa 

la oră. Nemotivarea poate avea o varietate de motive: poate simţi că nu are niciun interes pentru 

subiect, consideră metodele profesorului nepotrivite, neatractive sau poate chiar un elev nemotivat 

are de fapt dificultăţi de învăţare şi are nevoie de o atenţie specială. Deşi motivarea elevilor poate fi 

o sarcină dificilă, recompensele sunt mai mult decât merită. Elevii motivaţi sunt mai încântaţi să 

înveţe şi să participe activ la ore. Mai simplu spus, predarea unei clase plină cu elevi motivaţi este 

plăcută atât pentru profesor cât şi pentru elevi.  Unii sunt motivaţi de sine, cu o dragoste firească de 

a învăţa, alţii care nu au această acţiune naturală, un mare profesor poate face învăţarea distractivă 

şi îi poate inspira pentru a-şi atinge potenţialul maxim.    

Putem evita monotonia schimbând  periodic aspectul clasei, ea nu trebuie să fie niciodată 

plictisitoare, ne putem folosi de afişe, modele, proiecte ale elevilor şi teme sezoniere pentru a-ţi 

decora sala de clasă şi pentru a crea un mediu cald şi stimulant.  Lecţiile vor căpăta un alt aspect 

dacă utilizăm  jocuri şi discuţii în loc de prelegeri, elevii trebuie încurajaţi să dezbată şi să 

îmbogăţească subiectul folosind material didactic atractiv cum ar fi, diagrame colorate, videoclipuri 

care ilustrează eficient un subiect sau o temă. 

Un profesor bun face învăţarea atractivă, deoarece lecţiile stimulate, antrenate sunt esenţiale 

pentru succesul şcolar al unui elev. Unii elevi care au un comportament greşit, depind mai mult de 

un profesor implicat. Crearea clasei tale este un mediu captivant pentru învăţare, va atrage fascinaţia 

elevilor, iar ei vor învăţa cel mai bine atunci când sunt provocaţi, cât şi interesaţi. Este o parte a 

motivării elevilor, ceea ce poate să nu fie uşor, dar de  care să beneficieze elevii pe termen lung.  

2. Încurajarea şi implicarea elevilor 

Elevii se uită către profesor pentru aprobare şi întărire pozitivă şi sunt mai succeptibili să fie 

entuziasmaţi dacă simt că munca lor este recunoscută şi apreciată. Trebuie să încurajăm 

comunicarea deschisă şi gândirea liberă cu elevii noştri pentru a-i face să se simtă importanţi. Fii 

entuziast,   lăudaţi-vă frecvent elevii. Dacă sala de clasă este un loc prietenos, unde elevii se simt 

auziţi şi respectaţi, vor fi mai dornici să înveţe. O modalitate de a încuraja elevii şi de a-i învăţa 
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responsabilitatea este de a-i implica în clasă, oferindu-le câte o responsabilitate. Astfel, oferim 

elevilor un sentiment de proprietate ce le permite să se simtă împliniţi şi încurajază participarea 

activă în cadrul  lecţiei. 

3. Inspiraţie 

Ai avut vreodată un profesor care te-a inspirat să munceşti mai mult sau să-ţi  urmăreşti un 

anumit obiectiv? V-aţi  dorit să deveniţi profesor de unul dintre propriii dumneavoastră mari 

profesori? 

Inspirarea elevilor este esenţială pentru asigurarea succesului lor şi încurajarea lor pentru a-şi 

îndeplini potenţialul. Elevii care sunt inspiraţi de profesorii lor pot realiza lucruri uimitoare, iar 

această motivaţie rămâne aproape întotdeauna cu ei. Inspiraţia poate, de asemenea, să ia multe 

forme, de la ajutorarea unui elev în cursul anului şcolar şi a obiectivelor pe termen scurt, până la 

ghidarea lor spre cariera viitoare. După mulţi ani de la absolvire, mulţi elevi, care vor lucra, vor cita 

în continuare un anumit profesor ca cel care le-a încurajat dragostea faţă de ceea ce fac în prezent şi 

îşi vor atribui a realizările acelui educator. 

 4. Orientare 

Profesorii  pot fi, de asemenea, o sursă de încredere  de sfaturi pentru elevii  care cântăresc 

decizii importante în viaţă. Elevii privesc adesea profesorii  ca mentori cu experienţă şi cunoştinţe 

şi, în calitate de educator, vi se va cere aproape cu siguranţă sfaturi la un moment dat în timpul 

carierei. Cunoaştem cu toţii situaţia abandonului şcolar, renunţarea la abandon este o decizie care 

probabil elevii nu o înţeleg pe moment, dar un profesor apt poate observa că un elev are probleme şi 

poate interveni înainte de a fi prea târziu. În afară de educarea lor asupra faptelor grele despre 

abandon, profesorii pot ajuta, de asemenea, să evaluaze problema şi să găsească o alternativă. În 

astfel de situaţii, profesorii au, fără îndoială, capacitatea de a schimba viaţa elevilor. 

Profesorii urmăresc elevii în fiecare etapă de dezvoltare, de la patru până la şase ore pe zi, 

cinci zile pe săptămână. Ca profesor eşti pregătit să devii unul dintre cei mai influenţi oameni din 

viaţa elevilor tăi. După părinţii lor, copiii vor învăţa mai întâi de la tine, profesorul lor de şcoală 

elementară, apoi ca profesor de gimnaziu, îi vei ghida pe elevii tăi printr- o altă tranziţie importantă: 

adolescenţa. Pe măsură ce copiii devin adulţi tineri, învăţând pe tot parcursul liceului, le veţi 

răspunde la întrebări, le veţi asculta problemele şi îi veţi învăţa despre acesastă nouă etapă a vieţii 

lor. Nu numai că ne vom uita la elevi cum cresc, ci îi vom ajuta să crească. 

Așa cum am arătat anterior, școala este locul în care copilul își petrece o mare parte din viață. 

În ultimii ani, școlile au fost dotate cu mobilier nou, echipamente tehnologice de ultimă generație și 

resurse didactice la fel de variate posibil. Dar aceste caracteristici sunt suficiente pentru a motiva 

copiii să vină la școală? Nu cred! Copiii vin la școală de dragul profesorilor lor, din dorința de a-i 

vedea și de a-i asculta. După cum spune această afirmație, „omul binecuvântează locul” și acest 

lucru este valabil și pentru profesori. Chiar dacă o școală nu este la fel de dotată, dar are profesori 

cu suflete nobile, aceasta va compensa privările materiale. În caz contrar, rezultatul este contrar 

așteptărilor; vom avea copii nemotivați, fără interes pentru activități. Astfel, eșecul este dublu: 

profesorii nu și-au îndeplinit  misiunea (conturarea unor personalități armonioase), iar elevii nu își 

vor găsi drumul în viață și vor medita asupa  greşelilor. 

Un mediu școlar în care copiii se simt respectați, iubiți, în siguranță ar trebui să fie 

preocuparea fiecărui profesor. Permite luptă și, ca profesor, preocupă-te mereu de resursele pe care 

le folosești, cu cele mai bune metode, cu subiecte care să sugereze interes. A fi profesor nu este o 

simplă slujbă de patru ore, este vorba de vocație, de un mod de viață și înseamnă să ne dedicăm pe 

deplin și fără restricții copiilor de care ne pasă. Realizările lor vor fi ale noastre, eșecurile lor ne vor 

face probleme când îi vor face probleme, dar, peste ani, când vor fi adulți, persoane de încredere, 

vom face acest lucru cu satisfacția că am contribuit la structura personalității lor. 

În concluzie,  cum putem face copiii să vină fericiți la școală? Învățându-i să aibă încredere în 

ei chiar noi, profesorii, fiind deschiși la problemele lor, fiind atenți la nevoile lor emoționale și 

preocupați de calitatea relațiilor pe care le formăm ca profesori. De ce să le pese de nevoile lor? 

Pentru că sunt sursa principală de adaptare și indică ceea ce este necesar. Acordând atenție 

emoțiilor, acordăm atenție fundamentului nostru la nevoie. Ignorându-le, devenim înstrăinați de 
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ceea ce avem nevoie în acel moment anume. Când nevoile noastre sunt împlinite atunci suntem 

capabili să evoluăm, iar scopul nostru - scopul profesorilor - este ca să evolueze toți copiii. 
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN STIMULAREA 

ȘI ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 
 

                                              Prof. înv. primar  Liliana Baciu  

                                               Liceul Teoretic ,, Ioan Cotovu“, Hârșova 

 

,,Profesorii buni educă pentru o profesie, profesorii excelenţi educă pentru viaţă.”  

                                                                                         (Augusto Cury) 

                     

Prin tot ceea ce face și prin exemplul personalității sale, cadrul didactic este un ,,modelator”, 

având un rol deosebit de important în structurarea personalității copilului. Personalitatea este 

rezultatul unei evoluții lungi, care are loc în primul rând în condițiile interacțiunii cu mediul social. 

Educația are un rol hotărâtor în formarea personalității; ea își dovedește eficiența prin acțiunea de 

coordonare și dirijare a factorilor sub influența cărora se dezvoltă individul. Această sarcină de 

maximă însemnătate îi este încredințată cadrului didactic. El organizează, conduce, influențează, 

îndrumă, controlează, apreciază etc., având o puternică influență asupra întregului grup de elevi, 

determinând anumite comportamente ale acestora.  

Cadrul didactic își asumă o multitudine de roluri; el conduce activitatea didactică, în vederea 

îndeplinirii obiectivelor școlare, iar aici intervine stilul său didactic ce trebuie să fie unul centrat pe 

elev, concretizat pe trebuințele acestuia, deschis la noutate și schimbare, ușor adaptabil, flexibil, 

responsabil. 

De asemenea, pregătirea sa din punct de vedere științific trebuie să fie ireproșabilă. El este cel 

ce orientează și stimulează curiozitatea naturală a elevului, lăsându-i libertate de analiză, 

independență în activitate, intervenind doar atunci când este cazul, răspunzând la întrebări și 

înlăturând eventualele erori. Elevii trebuie învățați să exploreze, astfel implicându-se mai mult în 

actul învățării. Ei învață mult mai ușor prin intermediul poveștilor, al exemplelor, prin intermediul 

artei ( muzică, desen, dramatizare), jocului. Astfel, nu putem să nu amintim importanța activităților 

extracurriculare în formarea și dezvoltarea personalității copilului. Activitățile extracurriculare 

antrenează copiii în activități variate și bogate în conținut , cultivând interesul pentru activități 

socio- culturale și au un rol deosebit de important în dezvoltarea unor aptitudini speciale. 

Desfășurându-se în afara școlii, oferă posibilitatea elevilor cu dificultăți de adaptare la mediul școlar 

să se facă remarcați, modalitatea de comunicare, de relaționare fiind mai apropiată și mai puțin 

stresantă. Activități precum excursii, drumeții, vizite la muzee, spectacole, serbări etc. lărgesc 

orizontul cultural al elevilor, contribuind la educarea morală, estetică a acestora și completând în 

același timp volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. 

Un profesor foarte bine pregătit se va adapta ușor nivelului copiilor, va sesiza mai ușor 

dificultățile lor în învățare și va ține seama de ele când proiectează predarea. Va anticipa întrebările 

elevilor, oferindu-le răspunsuri care să-i orienteze eficient. Apropierea față de elevi, prietenia, 

entuziasmul profesorului față de ceea ce predă, au legătură cu achiziția cunoștințelor de către elevi, 

influențând pozitiv atitudinea elevilor față de disciplina respectivă și față de învățare, în general. 

Ca lider de grup, cadrul didactic este preocupat permanent de ,,bunul mers al clasei”, 

imprimând o atmosferă favorabilă învățării, inducând motivații pozitive și situații generatoare de 

satisfacții, sporind coeziunea grupului și cultivând sentimente de prietenie, simpatie, colegialitate, 

solidaritate și de spirit comunitar ( dragoste, respect, mândrie, apărarea grupului). La școală, mai 

ales în cazul micilor școlari, profesorul este substitutul părinților, persoana în care copilul are 

încredere deplină. Tonul afectiv pe care cadrul didactic îl imprimă relațiilor sale cu elevii generează 

climatul necesar „bunului  mers al lucrurilor” la clasă. Clasa, ca mediu social, influențează 

dezvoltarea membrilor săi, de aceea este foarte important modul în care cadrul didactic dă sarcini 

elevilor, astfel încât acestea să poată fi rezolvate, modul în care gestionează situațiile problemă, ca 

fiecare copil să simtă că aparține acelui grup și că este ,,cineva”. Acest lucru presupune cunoașterea 

fiecărui copil în parte și stabilirea modalităților prin care să pună în valoare calitățile sale. Ceea ce 

elevul face în cadrul grupului e în strânsă legătură cu așteptările, cerințele celorlalți membri ai 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Augusto+Cury
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grupului, iar reacțiile acestora influențează, în bine, sau în rău, dezvoltarea sa. Indiferent de reacțiile 

celorlalți, omul de la catedră îl va susține, încurajându-l, dându-i posibilitatea de revanșare cu un 

răspuns corect; în caz contrar, stima de sine putând fi afectată, generând eșecul școlar și devieri de 

comportament. 

 Cunoscându-i, elevii sunt îndrumați și susținuți să desfășoare activități în cadrul diverselor 

cluburi cu care școala colaborează și care sunt în  număr destul de mare, mai ales la orașe: cluburi 

sportive, cluburi de arte, canto etc. Un bun pedagog va oferi elevilor săi variate forme de activitate, 

care să dea posibilități de manifestare a aptitudinilor și intereselor. Numai într-un astfel de mediu 

copilul se poate dezvolta armonios din toate punctele de vedere, simțindu-se în siguranță,  iubit și 

apreciat. Drept rezultat, participând activ și creativ la actul didactic, elevul va deveni interesat să 

învețe și își va adapta conduita la cerințele „poziției de elev”. Se formează astfel trăsături ca: 

perseverența, spiritual de competiție, cooperare, conștiinciozitate, respectul față de regulile 

grupului, față de ceilalți etc. 

   Printre cele mai importante trăsături ale personalității cadrului didactic, ce influențează  

formarea elevilor se numără capacitatea empatică, comunicativitatea și creativitatea, astfel el 

devenind un suport pentru dezvoltarea autonomiei și spiritului responsabilității și culturii civice. 

   Este destul de dificil să realizezi un portret al profesorului ideal; esențiale sunt pregătirea de 

specialitate, pasiunea pentru profesie și copii, capacitatea de a se face înțeles,  corectitudinea, ca și 

exemplul său personal. El însuși trebuie să fie un model în societate, cu calități morale, conștiință și 

conduită demnă, pentru că este  modelul discipolilor săi. De aceea, autocontrolul asupra atitudinilor 

și modului de comportare în orice situație trebuie să-l însoțească peste tot.  

  În procesul educației este foarte important tactul pedagogic al cadrului didactic, modul în 

care relaționează cu elevii săi. Ideea este de a crea la clasă  un mediu în care elevul se poate 

manifesta în sensul bun al cuvântului, având posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, de a 

expune experiențe proprii din care să poată învăța și ceilalți. Dacă vom înfrâna aceste ,, porniri” ale 

elevilor de a spune ce gândesc și cum gândesc, îi „pierdem”, în sensul că nu vor mai avea încredere 

nici în noi, nici în ei înșiși, ceea ce înseamnă „știrbirea” personalității acestora. El, elevul, trebuie 

învățat    să-și formeze capacități de muncă individuală și să pună în practică ceea ce a dobândit. 

Trebuie învățat să aibă o atitudine pozitivă față de sine, dar și față de ceilalți, să se manifeste liber și 

creator, excluzând marginalizarea, suspiciunea și agresivitatea. Importantă este relația cu familia 

copilului, în interesul acestuia, atrăgând-o în procesul de formare a elevului. Forma de comunicare 

și colaborare în sprijinul tânărului este parteneriatul educațional. Acesta se realizează între familie, 

școală, profesori specialiști în rezolvarea diverselor probleme, membri ai comunității cu influență 

asupra creșterii, educării și dezvoltării copilului etc. 

  Nu există altă profesie care să ceară atâta dăruire; un adevărat educator are în minte tot 

timpul elevii săi, căutând soluții de a le rezolva problemele și de a face învățarea mai plăcută și mai 

ușoară. Drouin Anne Marie realizează un superb și profund portret dascălului:,, Meseria de educator 

este o mare și frumoasă profesie, care nu seamănă cu nici o alta, care nu se părăsește seara odată cu 

hainele de lucru, o meserie aspră și plăcută, umilă și mândră, exigentă și liberă, o meserie în care 

mediocritatea nu este permisă, unde pregătirea excepțională este abia satisfacută, o meserie în care a 

ști nu înseamnă nimic fără emoție, în care dragostea este sterilă fără forța spirituală, o meserie când 

apăsătoare, când implacabilă, ingrată și plină de farmec. ” (cf. 13, p.204). 

  Aplecându-ne către fiecare copil în parte, văzând în fiecare un exemplar unic și având 

măsură în toate ( exigență, atitudine, ton, vorbă  ), vom reuși să formăm oameni capabili a se adapta 

ușor în societate, în mod activ și creativ, tineri ce vor ști „ce vor de la viață”, cu o conduită 

exemplară, cu aspirații și idealuri bine conturate.  

  Ca o concluzie, adaug un citat drag mie: „A fi educator nu înseamnă a exercita o meserie, 

înseamnă a îndeplini o misiune, a face un apostolat” –  G. Mialaret. 
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PERSONALITĂȚII 

           

                                                                                     Prof. înv. preșcolar Luminița Papadopol  

       Grădinița cu P. P. nr.7, Alexandria 

 

Profesorul ocupă un loc important în activitatea educaţională deoarece contribuie la formarea 

personalităţii elevilor, la conduita lor în societate, la formarea lor ca indivizi şi cetăţeni. 

Transformările intervenite în dezvoltarea societăţii afectează într-o mare măsură şi viaţa şcolii. 

Cererea crescândă de educaţie, de educaţie permanentă, integrarea învăţământului cu cercetarea şi 

producţia  obligă şcoala să-şi revizuiască principiile, obiectivele, structura, metodologia şi stilul de 

lucru  pentru a răspunde adecvat exigenţelor tot mai mari ale societăţii. Subliniez sarcina formativă 

ce revine personalului didactic în educarea tinerei generaţii şi nu numai aceea de instruire a elevilor. 

Inversarea de accent de pe informativ pe formativ  presupune o reconsiderare a întregului sistem de 

învăţământ şi în special o subliniere specială a locului şi rolului profesorului în acest sistem, el fiind 

specialistul care participă la formarea viitorilor specialişti pentru toate sectoarele de activitate.  

Profesorul ocupă o poziţie cheie în activitatea de programare, de organizare, de realizare şi de 

evaluare a procesului educaţional. Orice profesor este şi un creator de modele, de proiecte 

educaţionale,  de metode şi procedee, un inovator. O asemenea calitate îi pretinde profesorului 

imaginaţie, abilitate, inovaţie în toate împrejurările, nu numai în cadrul lecţiilor. Orice elev este un 

unicat şi fiecare cere un anumit tratament pentru a se realiza optimal. A stabili condiţiile, 

tratamentul şi modalităţile prin care fiecare elev îşi poate pune în valoare mai bine disponibilităţile 

şi calităţile sale şi a obţine succese înseamnă a descoperi specificul fiecăruia şi a şti să adaptezi 

tehnologia educaţiei acestor particularităţi. Îndrumarea elevului de-a lungul anilor în şcoală, astfel 

încât să se realizeze pe deplin, este cea mai autentică probă a unei acţiuni pedagogice reuşite. 

Modelând personalitatea fiecărui elev, profesorul este preocupat să descopere direcţia optimă de 

dezvoltare a acestuia şi de stimulare a capacităţilor necesare împlinirii sale. El devine astfel 

specialistul care acordă şi o calificată asistenţă psihopedagogică indispensabilă dezvoltării 

multilaterale a fiecărui elev. Ajutând fiecare elev să îşi aleagă tipul de studii şi apoi profesiunea care 

corespunde cel mai bine personalităţii sale, profesorul rezolvă nu numai problema orientării 

profesionale, ci şi pe aceea a integrării cu succes a absolvenţilor în viaţa profesională ulterioară, este 

atent la îmbinarea pregătirii teoretice cu cea practică. 

Şcoala are un rol esenţial în pregătirea tinerilor pentru viaţă. O şcoală responsabilă trebuie să 

respecte o serie de condiţii şi criterii. În primul rând trebuie să gândim că este răspunzătoare 

educaţional şi civic pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În al doilea rând o astfel de şcoală 

„dă seama” de rezultatele produse, cu alte cuvinte este capabilă să-şi recunoască, să-şi planifice şi 

să-şi evalueze resursele în termeni de scopuri şi rezultate. Pentru a deveni responsabilă, ea trebuie 

să respecte o serie de condiţii şi criterii, să-şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi evalueze 

periodic rezultatele. 

Şcoala este o „organizaţie care învaţă”, dar nu e totdeauna şi un loc al învăţării: şcolile 

rezistente la noutate şi la schimbare, nu sunt cu siguranţă un astfel de loc, organizaţiile care învaţă 

sunt flexibile, adaptabile, inovatoare şi responsabile. Cel mai mare duşman al învăţării 

organizaţionale este incapacitatea de a ieşi din propriul sistem de gândire, dintr-un cerc vicios de 

practici, de experienţe şi de reguli pe care organizaţia ajunge să le considere imuabile. 

Rolul profesorului rămâne mereu în prim plan în opera de formare a personalităţii elevilor. Cu 

toate că a sporit şi influenţa altor factori în procesul educaţiei, profesorul îşi păstrează numeroase 

prerogative în acest domeniu. El rămâne principalul modelator al personalităţii elevilor, începând de 

la imprimarea unei conduite externe, până la formularea aspiraţiilor şi idealurilor lor de viaţă. 

Efectele activităţii şi personalităţii profesorului au făcut obiectul unor cercetări de pedagogie, 

psihologie pedagogică şi de sociologia educaţiei, urmărindu-se ridicarea eficienţei activităţii 

pedagogice în general şi a profesorului în special. Sporirea funcţiei profesorului de confident, 
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consilier, transmiţător al valorilor culturale a lărgit câmpul de activitate şi a accentuat 

interdependenţele. 

Principalele direcţii de cercetare ştiinţifică privind rolul profesorului, au fost: 

 personalitatea sa; 

 rolul şi funcţiile sale; 

 comunicarea şi relaţiile cu elevii; 

 pregătirea şi perfecţionarea. 

Profesorul trebuie să se integreze, să coopereze cu clasa, să motiveze, să fie un sprijin atunci 

când elevii dovedesc spontaneitate, iniţiativă şi afirmare. 

Profesorul integrat încurajează, pune întrebări, stimulează participarea, sprijină şi foloseşte 

ideile elevilor, unele decizii le ia împreună cu elevii. 

În timpul predării – învăţării – evaluării, profesorul ,,instruieşte”, conduce interacţiunile în 

clasă, modul de înţelegere şi de învăţare prin indicaţii, atenţionări, demonstraţii, asigurarea 

condiţiilor, oferirea punctelor de sprijin, aprobări şi dezaprobări, stimulări, completări, reactualizări, 

exemplificări, explicaţii, comentarii etc. 

Profesorul are rolul cel mai interactiv în clasă: creează un climat adecvat, iniţiază, orientează, 

solicită, antrenează, exemplifică, critică. 

Profesorul structurează, organizează forma şi conţinutul activităţii în clasă, modul de 

desfăşurare a interacţiunilor, dar poate şi delega responsabilităţi elevilor în rezolvarea unor decizii, 

sarcini. 

Trebuie să solicite elevii la dialoguri, să comenteze răspunsurile împreună cu ei, răspunsurile 

negative fiind corectate în sens stimulativ, cu antrenarea grupului. 

E greu să defineşti un profesor ,,bun". Chiar şi părinţii au păreri diferite, uneori contradictorii. 

Unii spun că pregătirea în specialitate e factorul determinant, alţi părinţi pun pe primul plan 

,,capacitatea de a se face înţeleşi- dragostea de meserie”, chiar dacă tot cunoştinţele acumulate 

permit reuşita la un examen. Este interesantă remarca unora, la categoria de cadre preferate de 

copii: profesori cu experienţă, deoarece cei tineri ,,nu sunt înţeleşi”. Profesorul debutant uneori e 

izolat de colegi sau de comunitate. Un profesor bun foloseşte cunoştinţele nu doar de la disciplina 

respectivă, ci măcar din aria curriculară respectivă. Trebuie de asemenea ca profesorul să fie 

pregătit să şi primească feed-back, nu numai să ofere. 

Un rol important îl are managerul. Un sistem de management de succes poate asigura multe 

beneficii organizaţiei pe care o deserveşte. Oricum, un manager poate depune eforturi foarte mari 

pentru a realiza acest lucru, dar cu toate acestea va putea ajunge şi la rezultate dezamăgitoare. 

Periodic, el trebuie să se întoarcă şi să examineze sistemul, să verifice şi să vadă dacă beneficiile au 

apărut în organizaţia sa. Dacă aceste beneficii nu au apărut, sistemul trebuie examinat pentru a 

determina unde trebuie concentrate modificările din program şi construite noi componente. A avea 

un management de calitate înseamnă a avea şi cadre didactice de calitate cu care să lucrezi. Cei 

tineri trebuie îndrumaţi, nu marginalizaţi.  

Analizând activitatea la şcoala noastră, unde rezultatele sunt deosebite atât la profesorii tineri 

cât şi la cei cu experienţă, am extras aspectele pozitive şi negative. 

Aspecte pozitive constatate: 

 cadre didactice calificate, cu o bogată experienţă şi cu renume în oraş; 

 disponibilităţi pentru dezvoltarea profesională; 

 profilul moral al cadrelor didactice şi al echipei manageriale, absenţa conflictelor, 

disciplina muncii; 

 colaborarea permanentă între învăţători, diriginţi, între colectivele metodice; 

 acţionează pentru păstrarea imaginii pozitive a şcolii în comunitatea locală; 

 organizează activităţi extracurriculare diversificate şi interesante care stârnesc interesul 

elevilor şi al părinţilor. 

Aspecte negative: 

 sunt puţine; 

 creşte numărul cadrelor didactice cu norma didactică în mai multe şcoli din cauza 

diminuării numărului de elevi. 
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În acest context, rezultatele obţinute de şcoala noastră la concursurile şi olimpiadele naţionale 

sunt deosebite. Şi interesant este că profesorii debutanţi sau cu vechime mică au elevi calificaţi la 

olimpiadele naţionale. Deci nu e regulă să ai vechime. Un profesor de calitate poate fi la orice 

vârstă, dacă este dăruit meseriei, dacă îmbină perfecţionarea cu autoperfecţionarea, dacă ştie să 

respecte elevul, iar colectivul în care se află contează enorm. 
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ROLUL PROFESORILOR  

ÎN FORMAREA ȘI PREGĂTIREA ELEVILOR 
 

Profesor învățământ primar Cătălina Șerban 
Școala Gimnazială nr.2 ,,Poet Ovidiu”, Ovidiu, Constanța 

 
Meseria de profesor este o frumoasă profesiune, care nu seamănă cu nici o alta, o meserie care 

nu se părăseşte seara, odată cu hainele de lucru. Este aspră şi plăcută, umilă şi mandră, exigentă şi 

liberă, o meserie în care mediocritatea nu e permisă, o meserie care epuizează şi înviorează, ingrată 

şi plină de farmec deopotrivă. Puţine profesiuni cer atata competenţă, dăruire şi umanism precum 

cea de profesor, pentru că doar în cateva ore se lucrează cu un material atat de preţios, de complicat 

şi de sensibil precum omul în devenire Ancorat în prezent, întrezărind viitorul şi sondand 

dimensiunile posibile ale personalităţii, profesorul  instruieşte, educă, îndeamnă, dirijează, cultivă şi 

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

calităţilor necesare omului de maine. A înzestra copiii cu ştiinţă pare un lucru relativ uşor, dar a 

forma oameni în plinătatea cuvantului este deosebit de greu. 

Rolul profesorului rămâne mereu în prim plan în opera de formare a personalităţii elevilor. Cu 

toate că a sporit şi influenţa altor factori în procesul educaţiei, profesorul îşi păstrează numeroase 

prerogative în acest domeniu. El rămâne principalul modelator al personalităţii elevilor, începând de 

la imprimarea unei conduite externe, până la formularea aspiraţiilor şi idealurilor lor de viaţă. 

Orice profesor este şi un creator de modele, de proiecte educaţionale, de metode şi procedee, 

este un inovator. O asemenea calitate îi pretinde profesorului imaginaţie, abilitate, inovaţie în toate 

împrejurările, nu numai în cadrul lecţiilor. Orice elev este un unicat şi fiecare cere un anumit 

tratament pentru a se realiza optimal. A stabili condiţiile, tratamentul şi modalităţile prin care 

fiecare elev îşi poate pune în valoare mai bine disponibilităţile şi calităţile sale şi a obţine succese, 

înseamnă a descoperi specificul fiecăruia şi a şti să adaptezi tehnologia educaţiei acestor 

particularităţi. 

Efectele activităţii şi personalităţii profesorului au făcut obiectul unor cercetări de pedagogie, 

psihologie pedagogică şi de sociologia educaţiei, urmărindu-se ridicarea eficienţei activităţii 

pedagogice în general şi a profesorului în special. Sporirea funcţiei profesorului de confident, 

consilier, transmiţător al valorilor culturale, a lărgit câmpul de activitate şi a accentuat 

interdependenţele. 

Principalele direcţii de cercetare ştiinţifică privind rolul profesorului, au fost: 

 Personalitatea sa; 

 Rolul şi funcţiile sale; 

 Comunicarea şi relaţiile cu elevii; 

 Pregătirea şi perfecţionarea; 

Profesorul trebuie să se integreze, să coopereze cu clasa, să motiveze , să fie un sprijin atunci 

când elevii dovedesc spontaneitate, iniţiativă şi afirmare; 

Profesorul integrat încurajează, pune întrebări, stimulează participarea, sprijină şi foloseşte 

ideile elevilor, unele decizii le ia împreună cu elevii; 

Îndrumarea elevului de-a lungul anilor în şcoală, astfel încât să se realizeze pe deplin, este cea 

mai autentică probă a unei acţiuni pedagogice reuşite. Modelând personalitatea fiecărui elev, 

profesorul este preocupat să descopere direcţia optimă de dezvoltare a acestuia şi de stimulare a 

capacităţilor necesare împlinirii sale. El devine astfel specialistul care acordă şi o calificată asistenţă 

psihopedagogică indispensabilă dezvoltării multilaterale a fiecărui elev.  

E greu să defineşti un profesor ,,bun". Chiar şi părinţii au păreri diferite, uneori contradictorii. 

Unii spun că pregătirea în specialitate e factorul determinant, alţi părinţi pun pe primul plan 

,,capacitatea de a se face înţeleşi- dragostea de meserie”  Un profesor bun foloseşte cunoştinţele nu 

doar de la disciplina respectivă, ci măcar din aria curriculară respectivă. Trebuie de asemenea ca 

profesorul să fie pregătit să şi primească feed-back, nu numai să ofere. Un profesor este bun, dacă 
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este dăruit meseriei, dacă îmbină perfecţionarea cu autoperfecţionarea, dacă ştie să respecte elevul, 

iar colectivul în care se află contează enorm. Un profesor este bun dacă învață elevul încotro să se 

uite, dar nu îi spune şi ce să vadă ,lăsând libertatea fiecărui copil de a descoperi şi cunoaşte în stilul 

său propriu. 

Profesorul își asumă o mulțime de roluri: expert al actului de predare-învățare, agent 

motivator, lider- conduce un grup de elevi, prieten și confident al elevilor, consilier, observator 

sensibil al comportamentului elevilor, un îndrumător persuasiv și un sfătuitor al acestora,  model- 

prin întreaga sa personalitate, profesionist reflexiv,psiholog, manager, etc.  

Asumându-şi o multitudine de roluri, profesorul trebuie să conştientizeze că exercitarea lor 

depinde de personalitatea pe care şi-o modelează. În acest sens, un rol deosebit în exercitarea 

acestei profesiuni îl au anumite componente ale personalităţii: cultura profesională, calităţile 

atitudinale şi cele aptitudinale. De fapt, pentru ca anumite cunoştinţe să fie transmise de la o 

persoană la alta şi acceptate, trebuie întotdeauna ca între ele să existe un schimb afectiv format din 

încredere şi dispoziţie receptivă dintr-o parte şi din alta. 

Educația nu înseamnă doar dezvoltare cognitivă, deseori  obiectivul major al școlii. Elevul are 

nevoie de o formare completă a personalității sale . 

Pornind de la importanţa învăţământului, de la specificul profesiunii şi de la responsabilitatea 

ce revine profesorului în asigurarea dezvoltării optime a personalităţii, se deduce faptul că domeniul 

didactic ar trebui să beneficieze de cei mai buni specialişti. Se ţine seama de faptul că ei vor lucra 

cu omul în devenire, iar efectele muncii lor se răsfrâng asupra întregii vieţi a elevului. 
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ROLUL PROFESORULUI ÎN FORMAREA ELEVULUI 

 
Prof. Limba Franceză Roxana Pagu 

Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Podul Turcului, Bacău 

Prof. Limba și Literatura Română Nelu Pagu  

Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Podul Turcului, Bacău 

 

Profesorul a avut şi va avea în continuare un rol esenţial în formarea elevului, în desăvârşirea 

personalităţii acestuia. Dacă în trecut, dascălul decidea totul cu privire la procesul instructiv-

educativ, acum el trebuie să devină doar un liant în formarea elevului, un suport pentru dezvoltarea 

autonomiei şi pentru formarea în spiritul responsabilităţii şi culturii civice. 

Câmpul şcolar educativ modern se desfăşoară între două elemente care trebuie să participe în 

egală măsură. Profesorul, manager şi formator al procesului instructiv-educativ, şi elevul, obiect şi 

subiect al acestui proces, dobândind autonomie şi formându-se în spiritul responsabilităţii şi al 

culturii civice. Pedagogia activă, caracteristică învăţământului modern, face posibilă trecerea de la 

transmiterea de cunoştinţe la formarea de deprinderi şi de abilităţi, accentuând astfel latura 

formativă a educaţiei. 

Pedagogia modernă modifică, astfel, rolul jucat de polii educaţionali, mutând accentul pe 

elev. Abandonarea limbii de lemn, folosirea unui discurs nou, mobilizarea elevilor în procesul 

educativ sunt numai câteva dintre caracteristicile acestei pedagogii. Întrebarea dominantă a 

învăţământului modern este ce rol alege şcoala să joace în societatea actuală şi cât de pregatită este 

ea să facă faţă schimbărilor provocate de globalizare. Idealul educaţional este legat de valorile 

culturale ce trebuie asimilate, de tipul de personalitate impus de societate, dar şi de nevoile elevului. 

Nu mai este vorba de un model educaţional standard, ci de unul dinamic, în concordanţă cu noile 

realităţi şi capabil să reziste la schimbări. 

Așadar, cadrul didactic nu mai este transmiţător, ci facilitator de cunoştinţe, folosind dialogul 

şi cooperarea în relaţia cu elevii. Acest profesor va şti să coordoneze procesul educativ, astfel încât 

toţi elevii să atingă obiectivele stabilite şi va fi capabil, de asemenea, să-l ajute pe elev să-şi 

formeze capacităţi de muncă individuală şi să folosească ceea ce a dobândit. 

«Cei mai buni profesori sunt cei care te învaţă încotro să te uiţi, dar nu îţi spun şi ce să vezi, 

lăsând libertatea fiecărui copil de a descoperi şi cunoaşte în stilul său propriu». 

Profesorii sunt persoane importante în viața copilului, oferindu-i atât educație, disciplină, 

ghidare, motivație și fiind deseori modele pentru acesta. Relația profesor-copil (și bineînțeles, 

învățător-copil) este una importantă, copilul petrecând odată cu vârsta școlară o mare parte a 

timpului în mediul școlar. Prima parte a vieții sale, copilul învață totul de la părinti, cei care îi oferă 

dragoste, ocrotire, primele cunoștințe despre lume. Apoi, intră în ecuație și alte persoane de 

referință ce vor avea un impact major asupra vieții copilului, profesorii fiind printre cei mai 

importanți – copilul nu învață de la învățătorii și profesorii săi doar informații și abilități, ci și 

moduri de interacțiune, valori, perspective asupra lumii. Deși părinții vor rămâne primele modele 

ale unui copil, nu se poate trece cu vederea influența importantă a profesorilor în modelarea 

personalității elevului. 

Profesorii influențează imaginea de sine și stima de sine a copilului. Prima dată învățătorul, 

apoi profesorii au un rol important în formarea imaginii de sine și a stimei de sine a copilului; mai 

exact, pot încuraja copilul și îi pot crea o imagine de sine pozitivă și o stimă de sine puternică sau 

pot critica des copilul, formându-i o imagine de sine negativă și afectându-i serios stima de sine. În 

special, copilul sensibil sau care pornește cu o imagine de sine negativă este influențat major de 

opiniile și atitudinea profesorilor față de el.  

Profesorii influențează performanțele școlare ale copilului nu numai prin modul de predare, 

explicare și evaluare (care și el contează foarte mult, un stil de predare rigid și închis putând duce la 

lipsa de interes și la dificultăți de învățare). Însă ceea ce este extrem de interesant este o descoperire 

a psihologilor care ne arată că așteptările profesorilor de la elevii lor influențează direct 
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performanțele școlare ale acestora. Mai clar, dacă un profesor își face așteptări pozitive de la un 

elev pe care el îl consideră bun și cu potențial, acel elev este încurajat să încerce, să își dea 

străduința, să se ridice la nivelul așteptărilor profesorului; și mai important, când profesorul 

consideră că un elev este bun și are potențial, se va purta mai atent cu acel elev, dându-i mai multe 

explicații, punându-i mai multe întrebări, încurajându-l și oferindu-i sfaturi, iertându-i micile 

scăpări (și fiind mai deschis – față de elevii considerați buni, profesorii se comportă mai amical, 

aprobând, făcând contact ochi-în-ochi, zâmbind). Invers, atunci când un profesor are așteptări 

negative de la un elev pe care l-a etichetat ca fiind  „prost”, „obraznic” , „cu probleme”, „dificil”, 

acel elev nu va fi în nici un fel stimulat să aibă performanțe școlare, va fi chiar blocat de critici și de 

lipsa de încredere în sine. 

Profesorii sunt modele de comportament pentru copil. Nu rar se întâmplă ca un copil, în 

special la vârste mai mici, să imite figurile de autoritate – profesorii fiind printre primele. Copilul 

poate adopta mimici, gesturi, expresii și chiar modul general de a comunica al unui profesor, 

admirând această persoană și dorindu-și să fie asemeniea ei. Stilul unui profesor constituie un 

model – fie ca este vorba de un stil autoritar, unul empatic, unul agresiv. 

Relația profesor-copil influențează modul de integrare a acestuia în mediul școlar. Copilul 

care se adaptează la școală, care se descurcă cu sarcinile școlare, care este motivat să participe la 

activitățile școlare, care se simte integrat în mediul școlar este copilul care se bucură de o relație 

bună cu profesorii. O relație bună cu profesorii asigură implicarea copilului în educația sa, 

respectarea regulilor școlare, satisfacția și motivația copilului de a avea rezultate bune (invers, 

relațiile deficiente îl lipsesc de orice satisfacție și motivație și îl fac să nu aibă respect mare pentru 

mediul școlar); nu mai trebuie adăugat faptul că satisfacșia și motivația sunt esențiale pentru 

performanțele școlare. Copilul care are o relație bună cu profesorii va fi motivat să învețe, va 

accepta sfaturile, însă și criticile profesorului mai ușor, va respecta regulile și va simți satisfacție în 

urma rezultatelor școlare bune. 

Asumându-şi o multitudine de roluri, profesorul trebuie să conştientizeze că exercitarea lor 

depinde de personalitatea pe care şi-o modelează. În acest sens, un rol deosebit în exercitarea 

acestei profesiuni îl au anumite componente ale personalităţii: cultura profesională, calităţile 

atitudinale şi cele aptitudinale. De fapt, pentru ca anumite cunoştinţe să fie transmise de la o 

persoană la alta şi acceptate, trebuie întotdeauna ca între ele să existe un schimb afectiv format din 

încredere şi dispoziţie receptivă dintr-o parte şi din alta. 
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ROLUL RESURSELOR DIGITALE 

 ÎN INSTRUIREA CENTRATĂ PE COMPETENȚE 

 

Profesor  învățământ primar Cristina Chivulescu 

Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

 „Competențele - cheie reprezintă un pachet transferabil şi multifuncțional de cunoștințe, 

deprinderi (abilităţi) şi atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea 

personală, pentru incluziune socială şi inserţie profesională. Acestea trebuie dezvoltate până la 

finalizarea educaţiei obligatorii şi trebuie să acţioneze ca un fundament pentru învăţarea în 

continuare, ca parte a învăţării pe parcursul întregii vieţi” este viziunea asupra competențelor 

enunțată de Comisia Europeană. 

În Legea Educaţiei Naţionale competenţele – cheie au o prezenţă explicită şi implicită bine 

precizate ceea ce arată că includerea acestora reprezintă referenţialul maxim al finalităţilor 

procesului educaţional. Art. 4 din LEN precizează că: „Finalitatea principală a educării o reprezintă 

formarea competenţelor (definite ca „un ansamblu multifuncţional şi trasferabil de cunoştinţe, 

deprinderi / abilităţi şi aptitudini necesare în situaţii diferite)”. Apoi, în art. 13 se subliniază că 

învăţarea pe tot parcursul vieţii este un drept garantat; această competenţă – cheie devine în acest fel 

o ţintă educaţională majoră. Art. 31 (6) arată rolul componentei nonformale şi informale în formarea 

competenţelor în învăţământul liceal. Art. 68 prevede faptul că ,,Curriculum naţional pentru 

învăţământul primar şi gimnazial se axează pe 8 domenii de competenţe – cheie care determină 

profilul de formare a elevului:  

 a) competențe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităților 

naționale; 

 b) competențe de comunicare în limbi străine;  

 c) competențe de bază de matematică, științe şi tehnologie;  

 d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi 

cunoaştere;  

 e) competenţe sociale şi civice;  

 f) competenţe antreprenoriale;  

 g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală;  

 h) competenţa de a învăţa să înveţi, deprinderi (abilităţi)  şi atitudini  de  care au  nevoie toţi  

indivizii  pentru împlinirea  şi dezvoltarea personală,  pentru  incluziune socială  şi inserţie  

profesională. Acestea  trebuie dezvoltate  până la finalizarea  educaţiei  obligatorii  şi  trebuie  să  

acţioneze  ca  un  fundament  pentru  învăţarea  în continuare, ca parte a învăţării pe parcursul 

întregii vieţi”. 

Aceasta viziune asupra competențelor trebuiE coroborată în această perioadă, mai mult ca 

oricând, cu tehnologiile informaționale şi comunicaționale ce au schimbat fundamental natura 

relaţiilor globale, și servesc ca surse de avantaj în competiţie şi oportunităţile pentru dezvoltare 

economică şi socială. Tehnologii ca: Internetul, computerele personale sau telefonia mobilă, au 

schimbat întreaga lume într-o reţea globală de persoane, firme, şcoli etc, ce comunică şi 

interacţionează între ele printr-o varietate de canale. 

În întreaga lume se observă convertirea conţinutului cultural într-o formă digitală, făcând 

astfel produsele disponibile oricui, oriunde şi oricând. În acest scop au fost create documente 

digitale, dar şi aplicaţii dedicate învăţării asistate de computer (dezvoltarea bibliotecilor digitale, 

crearea platformelor de e-learning, crearea reţelelor dedicate procesului educaţional informatizat).  

De asemenea, în ultimii ani s-a observat o creștere sporită a implementării tehnologiilor 

informaționale în diverse ramuri de activitate a societății mai ales în sistemul de învățământ. 

Introducerea acestora în procesul de instruire a impus un șir de cerințe atât la elaborarea 

materialului didactic digital cât și la aplicarea acestuia în procesul instructiv - educativ. Resursele 

educaționale digitale – materiale didactice care pot fi prezentate cu ajutorul tehnicii de calcul de 

către profesori pentru a atinge obiectivele educaționale.  
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Mai mult decât oricând, anul 2020 a adus o accelerare, pe care nu o credea nimeni posibilă 

într-un termen atât de scurt, a digitalizării tuturor domeniilor de activitate. Sistemul de învățământ a 

pornit astfel pe calea unei schimbări rapide de viziune, de organizare și de desfășurare. Școala, 

profesorii, părinții și elevii trebuia să se adapteze din mers noilor cerințe, astfel încât procesul de 

învățământ să continue și să nu existe fragmentări de structură în sistemul de achiziții de cunoștințe 

și formare de competențe al elevilor.  

Resursele digitale permit organizarea mai bună a procesului de instruire, a spiritului de 

autodezvoltare, autocunoaștere a elevilor. Resursele educaționale digitale pot fi clasificate astfel:  

- După modul de distribuție și utilizare: resurse web, resurse offline etc.;  

- După conținut: dicționare electronice, manuale, lucrări de laborator, experimente;  

- După principiul de realizare: resurse multimedia, prezentări, sisteme de învățare;  

- După scopul de realizare: lecții, activitate practică, simulatoare, control și măsurare;  

- După modalitatea de utilizare: în cadrul orelor, în afara orelor de curs.  

Utilizarea resurselor educaționale digitale nu este posibilă fără instrumente digitale moderne. 

Acestea din urmă pot fi divizate în următoarele categorii mari:  

1. Instrumente hardware – echipamentele digitale universale sau specializate, utilizate pentru 

asigurarea procesului de instruire.  

2. Instrumente software – resurse digitale de diferite tipuri:  

- Resurse pasive – documente text, imagini, secvenţe sonore sau video, dicţionare digitale, 

care pot fi accesate în bază legală, amplasate local, pe un suport de date sau în reţea.  

- Obiecte de învăţare standardizate – obiecte interactive, care permit intervenţia persoanei 

instruite pentru realizarea unor activităţi practice, exerciţii sau teste, realizate în conformitate cu 

standardele internaţionale din domeniu.  

- Aplicaţii de simulare – aplicaţii care modelează fenomene şi evenimente reale printr-un set 

de formule matematice. Caracteristica dominantă a aplicaţiilor de acest tip este capacitatea 

utilizatorului să observe sau să modeleze un fenomen sau acţiune fără o implicare reală în acestea. 

La această categorie se afiliază şi jocurile educaţionale.  

- Aplicaţii pentru evaluare – produse software instalate local sau online, care permit crearea 

testelor pentru evaluări curente, intermediare sau finale, precum şi analiza, stocarea şi transmiterea 

rezultatelor către evaluator sau sistemul de management al învăţării.  

- Sisteme de management al învăţării (Learning management system)  

-Aplicaţii software, care cu baze de date integrate care conţin date privind progresul, eficienţa 

învăţării, conţinuturi instructive şi date privind utilizarea lor de către cei instruiţi în format digital. 

3. Instrumente de comunicare  

– Instrumentele software şi hardware folosite pentru organizarea procesului de comunicare, 

atât sincron, cât şi asincron. Dintre instrumentele universale pentru comunicare sincronă individuală 

sau în grup, cele mai cunoscute sunt: Zoom, Google Meet, Teams, Webex, Skype, Google talk, 

Yahoo messenger, sisteme specializate pentru videodifuzare şi videoconferinţe etc. Numărul şi 

varietatea lor creşte continuu. Din instrumentele pentru comunicarea asincronă cele mai des 

utilizate sunt: email, forumuri, bloguri, grupuri de discuţii, RSS, repozitorii pentru imagini, texte şi 

video (Slideshare, Google albums, YouTube etc). Specificul instrumentelor comunicaţionale 

software este posibilitatea de a transmite informaţia în timp real şi a o stoca practic fără restricţii de 

volum. 

Instrumente hardware în aspect comunicaţional sunt serverele de date, internet, canalele de 

comunicaţii şi dispozitivele de reţea, care asigură transmiterea fizică a informaţiei. Implementarea 

acestora instrumente în procesul instructiv – educativ necesită o pregătire a cadrelor didactice, dar și 

existența softurilor specializate în limba română.  

Pe internet există o mare varietate de site-uri care permit crearea diverselor materiale 

didactice electronice, cum ar fi prezi.com, learningapps.org, kahoot.com, wordwall.com, 

liveworksheets.com etc., ce au devenit foarte cunoscute în această perioadă și au început să 

înlocuiască instrumentele standard din calculator.  

Utilizarea resurselor educaționale digitale influențează atât activitatea profesorului, 

dezvoltarea lui personală și profesională, implementează utilizarea metodelor netradiționale de 
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predare – învățare – evaluare, modifică dependența între profesor – elev, bazată pe cooperare și 

elaborare a noilor metode și tehnici de învățare la baza cărora se activizează lucrul individual al 

elevilor și care permit formarea de competențe cheie. Utilizarea resurselor educaționale digitale în 

procesul educațional ne oferă multe posibilități și perspective pentru autodezvoltare, cercetare și 

realizarea unui proces educațional centrat pe elev. Acestea vor asigura crearea unui mediu de 

învăţare în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate şi formării unor competenţe cheie şi 

profesionale, care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii. 
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STRATEGII DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE CRIZĂ EDUCAȚIONALĂ 

 

                                                                                                           Prof. Letitia Voinea  

                                                                 Școala Gimnaziala Nr.55, București 

 

Copiii vin pe lumea aceasta neajutorați și incapabili să se dezvolte fără noi, adulții cu un rol 

important în viața lor.  

Ca profesori, avem îndatorirea să-i învățăm cum să trăiască. Acesta nu e cel mai ușor lucru. 

Câteodată, clasa noastră poate fi locul cel mai plăcut, cel mai palpitant — pentru elevi și pentru noi. 

În alte zile, ne simțim nesiguri. A fi profesor e plictisitor rareori, dar este cel mai valoros lucru pe 

care-l vom face vreodată. 

Noi, profesorii, știm cât de dificil este să predai și știm câtă grijă purtăm elevilor noștri. Elevii 

nu vin, însă, cu instrucțiuni, iar profesorul este responsabil pentru mulți copii în același timp, și cu 

toții sunt unici în felul lor. 

Și da, nu întotdeauna ei se poartă așa cum ne dorim. Ceea ce funcționează astăzi, mâine este 

de prisos și trebuie să te reinventezi. 

Toți profesorii doresc binele elevilor lor și se concentrează spre a întări încrederea în abilități 

și a le crește încrederea în sine. Dar, când aceștia nu ascultă, refuză să rezolve sarcinile de lucru, 

sfidează sau ignoră profesorul, cu ușurință acesta se va simți frustrat. 

De aceea, căutăm căi pozitive și active să ne descurcăm cu aceste provocări pentru a preveni 

derapajele chiar înainte de a se produce. 

Disciplinarea pozitivă este o alternativă concretă, opusă celor negative precum intimidarea, 

amenințarea, „mituirea”, țipatul ori alte acțiuni umilitoare. 

Elevii se străduiesc din greu atunci când simt că profesorul îi place. Atitudinea acestuia, 

disponibilitatea de a ajuta și flexibilitatea reprezintă de multe ori cheia succesului pentru un elev. 

Regulile reprezintă baza pe care putem construi comportamente adecvate. Copiii au nevoie de 

limite și de reguli. Coerența și stabilitatea regulilor sunt foarte importante. Trebuie să se înțeleagă 

clar ce se așteaptă, precum și consecințele pentru încălcarea regulilor. 

Laudele sau recompensele trebuie oferite cât mai repede posibil după ce copilul a făcut bine 

un lucru, pentru a face legătura logică între cele două. O recompensă dată cu întârziere își pierde 

valoarea.  

O mustrare eficientă constă într-o declarație simplă (nemulțumirea adultului față de un 

comportament). Nu sunt recomandate prelegerile inutile și amenințările; nu pedepsim 

comportamente necorespunzătoare minore și nici ceea ce nu poate fi controlat.  

Folosim mai mult lauda decât pedepsele, pentru că acestea din urmă pot învăța copiii doar ce 

nu trebuie să facă, nu oferă abilitățile de care au nevoie pentru a face ceea ce se așteaptă de la ei. 

Situațiile de criză educațională în clasa de elevi sunt acele situații în care cadrul didactic se 

confruntă cu unele aspecte ce obstrucționează desfășurarea corectă a activitățile didactice. 

Fenomenul de criză educațională reprezintă un complex de situații neplanificate, ce creează 

un grad de periculozitate pentru climatul activității din clasa de elevi. Sunt deosebit de importante  

sursele de intervenție folosite  în delimitarea, controlarea și soluționarea situației de criză 

educațională, surse ce presupun aplicarea unor strategii de intervenție care să creeze condiții pentru 

determinarea consecințelor greu de evaluat în planul echilibrului psihic al elevilor. 

Recomandări în diverse situații de criză educațională 

Deoarece unii copii au autocontrol scăzut, a le cere să stea liniștiți și să lucreze nu are prea 

mult impact. Ceea ce pentru restul elevilor este natural, vine de la sine, a menține atenția la ceea ce 

spune profesorul, pentru alții este un efort mental.  

Pentru a le menține atenția, le punem întrebări, le oferim oportunități frecvente să participle, 

să fie implicați în activitate. Stăm cât putem de mult lângă ei ca să termine ce au de făcut. Le oferim 

posibilitatea de a se uita la ceas sau de a folosi un cadran temporal, astfel încât să se concentreze la 

ce au de făcut, în loc să se gândească la cât mai durează.  

A asculta presupune menținerea atenției. A cere tuturor să fie atenți nu are drept rezultat, 

adesea, decât frustrarea celor care cer acest lucru. 
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Unii copii participă la activități cu atenția concentrată numai o scurtă perioadă de timp, uitând 

detaliile simple. Sunt ușor de distras, lucru ce îi impiedică să finalizeze sarcinile. Când indentificăm 

astfel de situații, putem să întărim atenția copilului cu recompense (laude,  zâmbete, scurte aplauze, 

gesturi precum ”a bate palma” etc.). Îl încurajăm să pună întrebări atunci când nu înțelege, înainte 

de a începe activitatea. Punem elevul să repete instrucțiunile pe care i le-am dat. Putem inventa un 

ajutor imaginar pe care să îl întrebăm dacă elevul a fost atent la oră. 

Împărțim fișa de lucru sau testul de evaluare în unități mai mici. Copilul rezolvă întâi o parte, 

ne aduce foaia, după care mai rezolvă și ne aduce din nou foaia. 

Comportamentul de așteptare provoacă frustrare datorită restricției de a se mișca. Când i se 

spune să aștepte, copilul se simte ca un titirez, incapabil să se oprească. Toată energia acumulată de 

elev se exprimă prin mișcare. 

Când nu-și poate aștepta rândul, îi reamintim  ce se așteaptă de la el. Trebuie discutate aspecte 

precum: regulile înainte de a trece la o nouă activitate, recompensele specifice pentru un 

comportament corect. Îi dăm un obiect special cu care să se joace în timp ce așteaptă (de exemplu, 

un cronometru). Obiectul trebuie să îl primească numai pentru perioada cât stă să aștepte, ca să 

înțeleagă faptul că este o perioadă de tranziție.  

Copiii sunt adesea extrem de posesivi cu lucrurile care le plac. Nu știu să negocieze și tind să 

smulgă lucrurile impulsiv. Dau vina pe ceilalți pentru că ei observă greu relația cauză –efect. 

Copiii trebuie să cunoască regulile (să se joace frumos, să ceară permisiunea, să împrumute 

lucruri etc.). Putem juca jocuri de rol, astfel încât să practice un mod de a reacționa corect atunci 

când un coleg îi spune ”nu”. 

Dacă îl observăm că ia cu forța un obiect altui copil, ne asigurăm că i-l înapoiază imediat, 

înainte de a se putea bucura că îl are el. Atunci când îl vedem că împarte jucăriile cu ceilalți, îl 

recompensăm, eventual cu o jucărie / obiect preferat pe care, de obicei, nu vrea să îl împartă cu 

nimeni. 

Un alt aspect important în situația de criză educațională este fenomenul comunicării la nivelul 

clasei, mai ales prin capacitatea de a asculta și de a lega aceasta arta de conceptul de 

responsabilitate emoțională.  

Această modalitate „permite ascultarea micului școlar în propriul spațiu emoțional, ceea ce 

reduce neînțelegerea și contaminarea cu emoțiile celuilalt.” (Ezechil, L., 2002. p. 86) 

Modalitatea de ascultare are un efect terapeutic asupra școlarului mic, deoarece ea este un 

proces afectiv, cognitiv și comportamental, care implică comunicarea cadrului didactic în 

înțelegerea mesajelor transmise, în focalizarea pe capacitatea de interrelaționare cu elevul și pe 

modul de organizare a spațiului educativ. 

Este necesară cunoașterea situațiilor de criză educațională pentru ca învățătorul să aplice 

corect problematizarea prin așteptarea unui timp de gândire la fiecare problemă, prin aprobarea sau 

corectarea activității elevului, prin folosirea adecvată a laudei și, mai ales, a conștientizării 

motivelor de laudă, prin atenția față de răspunsurilor date de elevi. 

La fel de importantă este acceptarea sentimentelor elevilor, a raporturilor cu ei, a respectului 

și interesului personal, a afecțiunii și a coordonării graduală a responsabilităților, adică profesorul 

trebuie să creeze sentimentul că fiecare este responsabil de ceea ce se întâmplă la nivelul clasei prin 

creșterea nivelului de interacțiune și feedback.  

Astfel, școlarii mici vor încerca un sentiment de împlinire și de responsabilitate, pentru că se 

simt importanți în interiorul grupului și în acest mod crește receptivitatea și dispar sau se reduc 

situațiile nedorite. 
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SUPERPUTEREA ÎNVĂȚĂTORILOR 
 

Prof. înv. primar Emilia-Viorica Popescu 

Școala Gimnazială nr. 195, București 

 

 

Privită din afară, meseria de învățător pare ușoară, pare ceva ce oricine ar putea face. Poate că 

așa este, iar eu nu contest că e simplu și chiar plăcut să vorbești despre daci și romani, să rezolvi 

adunări și împărțiri sau să descoperi împreună cu elevii ciclurile de viață ale plantelor. 

Da, e ușor, până când  ne dăm seama că avem superputeri și abia de acolo începe adevărata 

magie. 

Acel moment nu este niciodată unul plăcut, ci ne zdruncină și pune sub semnul întrebării tot 

ceea ce am învățat, tot ce am devenit și am clădit. Atunci suntem cei mai nepuntincioși și sunt 

convinsă că toți cei care predau au avut cel puțin un astfel de moment. 

Nobila misiune a învățătorilor implică disponibilitatea sufletească de a iubi, îngriji, mângâia, 

încuraja, asculta și îndruma. Aceeași misiune presupune necesitatea de a acorda atenție, a răspunde 

la nevoile celuilalt, de a-i recunoaște valoarea de a oferi din timpul tău. 

„Oamenii au evoluat pentru a fi înalt sensibili la ceilalți și nu există nicio îndoială că avem 

capacitatea de a influența stările  interioare ale celor din jurul nostru. Ca figuri de autoritate și 

părinți surogat, profesorii au o conexiune directă cu creierul elevilor”. (Louis Cozolino) 

Misiunea noastră nu se termină cu ultima oră de curs, iar din această cauză poate deveni 

copleșitoare. Nu putem educa sau învăța pe nimeni dacă nu ne-am oferit mai întâi timpul spre a-l 

cunoaște și acest lucru îl putem face învățând să ascultăm. Câștigăm astfel ocazia de a ne conecta cu 

elevii care au nevoie să fie auziți.  

Cadrelor didactice nu  li se oferă nicio pregătire privind bazele comunicării și abilităților 

empatice, dar tocmai acestea „sunt abilitățile care ne vor aduce cele mai multe avantaje cu elevii 

care se străduiesc să învețe, în timp ce se străduiesc să crească”.  

Copilul este o persoană cu atitudini și valori proprii. Pentru a-i permite să-și exprime 

individualitatea este necesar ca tu, dascălul, să fii un om echilibrat. capabil să-ți afirmi valorile să-ți 

exprimi emoțiile într-un mod adecvat, inteligent, să dai dovadă de stăpânire de sine, 

responsabilitate, să ai curajul de a înfrunta dificultățile vieții. Ori, aceste abilități nu sunt un dat al 

firii, ci sunt rezultatul lucrului cu sinele, rezultatul unei dezvoltări personale îndelungate.  

Meseria de dascăl ne provoacă mereu în asemenea măsură, încât nu e de mirare că este 

presărată cu bune și rele. Lipsa de pregătire și componenta emoțională indispensabilă își spun 

cuvântul chiar și asupra celui mai puternic om. De aici rezultă că a fi dascăl poate fi deopotrivă cea 

mai frumoasă cea mai dificilă experiență pe care o vom avea vreodată.   

     

                                                             *** 

„Dacă dorim ca un copil să-și păstreze viu simțul înnăscut al minunării, el are nevoie de 

compania a cel puțin  unui adult care să împărtășească acest lucru, care să redescopere cu el 

bucuria, entuziasmul și misterul lumii în care trăim.” (Rachel Carson) 

Orice educator se simte din când în când copleșit sau chiar descurajat, atunci când se 

confruntă cu un comportament dificil din partea copiilor Se poate simți supărat sau deznădăjduit — 

iar aceste sentimente sunt  îndreptățite. 

În cartea ”Predarea prin atașament”, Lous Cozolino remarcă faptul că „fiind optimiști și 

așteptând lucruri mărețe din partea elevilor, profesorii pot contribui la remodelarea narațiunilor 

negative”. El spune: „Așa cum vă puteți aștepta, copiii abuzați au, de obicei, un atașament nesigur și 

sunt mai puțin capabili  de a se implica în autoreflecție. (...) Opțiunile acestor copii sunt de a-și 

exprima emoțiile jucându-le în realitate (acting out) sau de a le transforma în simptome fizice. Dacă 

un copil reușește să dobândească această abilitate cu ajutorul altei persoane, cum ar fi un profesor, 

el ar putea să fie capabil să dobândească un nivel mai mare de siguranță și integrare. Acest ajutor 

poate veni din partea profesorilor care se acordează bine la elevii lor și care-i asistă în exprimarea  

verbală a vieții lor emoționale.” 
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Ca parte fundamentală a propriei lor deveniri, elevii au nevoie de dascăli înțelepți, capabili să-

i ghideze, iar dobândirea acestei calități, înțelepciunea, ar trebui să fie un obiectiv personal al 

fiecărui profesor. 
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Secțiunea nr. 2 
 

 

CALITATE ŞI CREATIVITATE. 

CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENŢEI 
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ACTIVITĂŢILE DE TIP OUTDOOR –  

O ALTERNATIVĂ DE DRAGUL ȘI PE PLACUL COPIILOR 
 

Prof. înv. primar Daniela Bîrsan  

Şcoala Gimnazială nr. 2 „ Poet Ovidiu”, Ovidiu, Constanța 

                                                         

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

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

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

formală, tradiţională.  Există mai multe accepţiuni pentru termenul de outdoor, cea mai simplă fiind 

aceea de activitate în aer liber, în afara spaţiului instituţional al şcolii. 

Carateristicile cheie ale educaţiei outdoor : 

 oferă posibilitatea contactului direct cu natura, în condiţiile în care protecţia mediului 

reprezintă un subiect de interes mondial, iar  urbanizarea masivă a produs un efect nociv asupra 

mediului şi prin faptul că oamenii nu conştientizează impactul pe care acţiunile lor non-ecologice le 

au asupra mediului  educaţia outdoor se desprinde ca o modalitate extrem de benefică pentru 

schimbarea atitudinilor şi comportamentelor faţă de mediu; 

 reprezintă o puternică sursă de experienţe de învăţare, beneficiind de  un mediu relaxant, 

liber, fără constrângerile pe care le impun „cei 4 pereţi ai unei săli de clasă” ; 

 poate oferi elevilor nenumărate provocări, astfel că procesul de educare devine puternic, 

inspiraţional şi de natură să schimbe comportamente antisociale, să creeze o relaţie puternică între 

oameni bazată pe sprijin reciproc; 

 facilitează procesul de învăţare al elevilor care întâmpină dificultăţi în acest sens  un 

climat diferit de învăţare ce permite elevilor care, în mod uzual, întâmpină dificultăţi de învăţare şi 

au un nivel scăzut de performanţă şcolară, să devină mai motivaţi, cu mult mai capabili; 

 asigură dezvoltarea personală atât al celor care o aplică, cât mai ales al elevilor, prin 

libertatea de manifestare şi exprimare pe care le oferă; 

 asigură dezvoltarea spiritului de echipă conexiunea între elevi, elevi-profesori  

creşterea gradului de participare activă, dezvoltarea spiritului cetăţenesc activ în rândul ambelor 

categorii; 

 oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale, mentale ce asigură bunăstarea individului şi, 

implicit, a comunităţii şi societăţii din care face parte; 

 oferă un cadru stimulativ de învăţare prin varietatea mediului; 

 oferă posibilitatea creării unui mediu relaxant şi motivant în funcţie de problema identificată 

deoarece permite escaladarea unor nivele înalte de imaginaţie în vederea obţinerii rezultatelor 

propuse. 

Obiectivele generale ale educaţiei outdoor sunt: 

 Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea spiritului de  echipă, îmbunătăţirea 

relaţiilor sociale, dezvoltarea competenţelor de conducere etc. 

 Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare, atât a celor care o 

aplică, cât şi elevilor. 

 Un aspect important al educaţiei outdoor este acela că răspunde atât nevoilor de bază ale 

individului, cât şi a celor care îl particularizează în grupul din care face parte: 

 Nevoia de a fi  respectat – derularea de diferite activități în aer liber încurajează copilul să se 

simtă în largul său, astfel el va fi mult mai deschis, va comunica, își va exprima propriile opinii, se 

va simți băgat în seamăși va simți ca deciziile sale contează pentru ceilalți; elevii pot fi consultați cu 

privire la diferite jocuri sau activități. 

 Nevoia de a fi responsabil – activităţile outdoor permit copilului oportunitatea de a primi 

diferite sarcini, responsabilităţi pentru atingerea scopului propus (spre exemplu, dacă se optează 

pentru o activitate de ecologizare, un copil poate primi sarcina de a curăţa pomii, un altul  sarcina de 



105 

 

a uda florile, important este  însă ca, prin comunicarea cu copilul, profesorul să-i transmită acestuia 

sentimentul că, prin ceea ce întreprinde el, mediul va fi mai curat, astfel el va conştientiza că are o 

responsabilitate faţă de protejarea mediului). 

 Nevoia de a fi activ – implicarea în diferite activități sportive, jocuri, plimbări tematice, 

aduce numeroase beneficii dezvoltării fizice, psihice ale copilului. Jocul fiind activitatea 

fundamentală a copilului, este important ca toţi copiii să fie stimulaţi în mod constant să se joace, să 

alerge, să participe la diferite activităţi în mod activ. 

 Nevoia de a fi inclus social – poate cea mai importantă caracteristică a educaţiei outdoor, 

este aceea că este o modalitate de succes de a depăşi unele dificultăţi ale copilului (psihice, fizice, 

sociale, emoționale sau economice), astfel încât acesta să fie inclus social, să simtă că aparţine unei 

comunităţi; se consideră că mediul din interiorul  grupei este mai degrabă unul competitiv, în timp 

ce, cel din afara clasei este unul suportiv, care permite copiilor să se exprime, să relaționeze cu 

ceilalți, să colaboreze. 

 Nevoia de a se simti în siguranță – interiorul clasei este mult mai sigur pentru copii, în timp 

ce mediul exterior implică diferite riscuri şi situaţii neprevăzute care pot avea efect negativ. 

Educatorul trebuie să identifice posibilele riscuri care pot să apară şi să conceapă un plan de 

management al riscului, întrucât este un aspect deosebit de important care i-a făcut pe unii 

specialişti în domeniu să nege utilitatea utilizării educației outdoor. Aceasta se pliază cel mai bine 

cu cea nonformală, întrucât ca şi aceasta, educația outdoor se bazează foarte mult pe participarea 

activă, maximizează procesul de învăţare, minimalizând constrângerea specifică şcolii, oferă o 

utilitate practică imediată cunoştinţelor învăţate, se desfăşoară în contexte diferite având un cadru 

de învăţare şi un conţinut lejer, foloseşte metode care stimulează implicarea şi participarea, are o 

structură şi o planificare flexibilă, procesul învăţării este orientat spre participant, se bazează pe 

experienţa participanţilor. 

 Atât educația nonformală cât și educația outdoor pot fi integrate cu succes în educația 

formală cu scopul de a maximiza efectele procesului de învăţare, tendinţa actuală este aceea de 

amplificare a celor două forme, mai ales pentru faptul că, încorporate, ele conduc la un sistem 

educativ mult mai valoros din punct de vedere al calităţii, produc avantaje pe termen lung, permit 

acoperirea unei game largi de discipline şi cel mai important, actul educaţional se axează în aceeași 

măsură şi celor care o implementează (în speţă profesorilor) şi celor care fac obiectul învăţării (în 

speţă copiii). 

 Excursiile, plimbările în aer liber, vizitele la muzee au fost mereu prilej de transmitere către 

copii de informaţii, priceperi şi deprinderi, niciodată  nefiind organizate doar de dragul de a fi 

organizate.  

Limbă și comunicare – alegeți să țineți orele de clasă în aer liber, fie că aveți o poveste/ 

nuvelă/ roman la limba română. 

 Punerea în scenă a a unei povești, după ce, în prealabil, aceasta a fost citită în sala de clasă.  

Puteți solicita elevilor să schimbe firul epic al poveștii (pentru a evita haosul și dezorganizarea, 

pregătiți elevii pentru activitate cu o zi înainte, sprijiniți elevii în acest proces, fără însă a interveni 

în deciziile lor pentru stabilirea unui nou fir epic - activitatea nu presupune o repetiție, însă pentru 

exemplificare ei vor fi încurajați să improvizeze.  

 Identificați anumite elemente naturale cu care elevii pot scrie: pe pământ, pe pietre sau 

frunze,  

  Începeți o poveste alegând un obiect din natură (un copac, o floare etc.) și încurajați elevii 

să continue povestea  

 Creați împreună cu elevii un loc sau mai multe locuri de citit (atunci când aveți o lectură la 

clasă puteți merge în acel loc).  

 Încurajați elevii să compună poezii cu diverse obiecte din jur (copaci, iarbă etc.).  

 Excursie ABC: plimbaţi-vă în jur, afară, căutând obiecte care încep cu literele alfabetului. 

Când zăriţi o furnică, cereţi elevilor să scrie despre aceasta sau să deseneze o poză cu furnica sub 

litera A. Vezi câte litere din alfabet poţi să acoperi.  
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 Poveştile Copacilor: aşază grupuleţe de copii în linişte o perioadă de timp lângă un copac. 

Ce sunete aud? De unde vin? Dacă copacul ar putea vorbi, ce poveşti ar putea spune el? Scrie un 

haiku (un poem japonez de 17 silabe), sau alt poem despre copac.  

 Matematica oferă şi ea oportunități care mai de care mai diversificate, prin compunerea sau 

rezolvarea de probleme, elevii sunt puşi în situaţia de a evalua în cifre exacte anumite aspecte, spre 

exemplu: adunați o gramadă de pietre din care profesorul și fiecare elev își vor alege una, compară 

piatra aleasă de tine cu cea a elevilor,cine are piatra cea mai mare sau piatra cea mai mică, desenați 

cu creta semnele < > = a. Pentru a exemplifica, scoateţi copiii în curtea şcolii și puneţi copiii să 

formeze diferite figuri geometrice, astfel vor învăța într-un mod interactiv; măsurați curtea școlii 

sau poate grădina cu flori etc.  

Peisaj de calcul - faceţi o plimbare, căutând diferite culori, forme sau obiecte. Cereţi elevilor 

să păstreze o foaie de calcul pe care să noteze obiectele găsite de clasă. Faceţi simple grafice pentru 

a reprezenta numerele din categoriile variate. Cum aţi descrie zona voastră unei persoane din alt 

oraş sau ţară.  

Clasificări: cereţi elevilor să adune 20 sau mai multe frunze pe care le găsesc pe jos, să le 

sorteze pe grămezi diferite (după culoare, formă etc.). Discutaţi despre modul cum diferite criterii 

de clasificare duc la diferite distribuiri de grămezi. Ce criterii folosim pentru a clasifica grupuri de 

organisme cum ar fi mamiferele, păsările, plantele şi insectele? Cum ar putea să se schimbe ordinea 

noastră dacă am sorta folosind criterii diferite?  

Valenţele educative ale lecţiilor de științe pot fi puse în valoare prin: 

o plantarea şi îngrijirea plantelor din grădina şcolii, din grădina de legume;  

o vizite la grădina zoologică, la grădina botanică; 

o participarea elevilor la acţiuni de protecţia mediului;  

o drumeţii în pădure şi construire de căsuţe pentru păsărele;  

o fotografierea vietăților din jur (pasări, insecte).  

 Geografie – lectiile de geografie despre formele de relief, clima, vegetația, solurile, apa sau 

fauna pot fi scoase cu uşurință în aer liber – folositi-vă de mediul natural în care vă aflați pentru a le 

explica și exemplifica elevilor anumite noțiuni ce țin de această disciplină – cum s-au format 

câmpiile, dealurile, munții, apele etc. Aveți opțiunea de a organiza o drumeție în puncte cheie din 

zona în care vă aflați, să observați împreună cu elevii fenomenele climatice și să faceți conexiuni cu 

diferite discipline, cum ar fi fizica. Puteți organiza o lecție comună cu profesorul de fizică , pentru a 

studia vegetația sau fauna puteți realiza de asemenea o lecție comună cu profesorul de biologie, 

realizați împreună cu elevii o hartă a localității, realizați o galerie foto a mediului geografic. 

Elementul cheie al educației outdoor este acela că oferă elevului posibilitatea de învăța prin 

experimentare, prin observare la fața locului, elevii vor fi mult mai motivați să învețe, vor găsi cu 

ușurință răspunsuri la întrebările lor.  

 Istorie – identificați și vizitați împreună cu elevii un monument istoric din localitate, 

reconstituiți un traseu istoric (cum ar fi un război/lupta), organizați ad-hoc în curtea școlii anumine 

momente istorice de importanță – cum ar fi Unirea Principatelor, vorbiți-le elevilor de marile 

personalități istorice ale României alegând dacă este posibil anumite elemente cheie. Tineți lecții de 

istorie în aer liber, în curtea școlii și organizați  o dezbatere astfel - încurajați elevii să-și exprime 

creativitea prin schimbarea imaginativă a istoriei – spre exemplu „Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi 

avut loc Primul Razboi Mondial?” – elevii vor înțelege astfel importanța istoriei în dezvoltarea unei 

națiuni, faptul că războaiele între popoare încetinesc procesul de dezvoltare, crează probleme 

economice, sociale, au impact asupra calității vieții – elevii vor aprecia mult mai mult prezentul și 

vor conștientiza că oamenii sunt responsabili pentru bunăstarea lor și a comunității/societății în care 

trăiesc. 

 Educaţia plastică şi abilităţile practice oferă posibilitatea manifestării depline a 

creativităţii şi sensibilităţii copilului. Desenele, colajele, afişe cu mesaj ecologic constituie o 

îmbinare a esteticului cu informaţia ştiinţifică. Prin aceste activităţi capătă valoare artistică unele 

obiecte realizate din materiale refolosibile. Documentați-vă, identificaţi și vizitaţi împreună cu 

elevii un monument din comunitatea dumneavoastră, o operă de artă din apropierea localităţii, 

încurajați elevii să-şi exprime părerile faţă de obiecte vizitate – ce reprezintă aceastea, oferiţi-le 



107 

 

informaţii despre autorul/autorii creaţiilor. Ȋ n acest fel elevii îşi formează vorbirea, exprimarea, 

creativitatea, gândirea analitică și critică.  

 Educația muzicală – organizați concursuri muzicale în aer liber sau mergeți împreună cu 

elevii la un concert, în acest fel puteți descoperi elevii cu talent muzical, ei pot fi îndrumați spre o 

carieră în acest domeniu.  

 Educație fizică și sport  
Această arie disciplinară se pliază cel mai bine cu acest concept de educație outdoor. Unde 

altundeva poți ține orele de curs decât în aer liber? Aveți de ales dintr-o varietate de activități 

sportive- tenis, fotbal, volei, handbal, ping-pong, diferite exerciții fizice, baschet - toate aceste 

activități contribuie la dezvoltarea fizică și psihică a elevului într-un mod armonios, elevii cu 

probleme de obezitate vor fi încurajați să ducă un stil de viață sănătos, anumite probleme de 

sănătate pot fi prevenite printr-o viață activă. 
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CALITATE ŞI CREATIVITATE.  

CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENŢEI 
 

                                              Prof. matematică  Graţiela Cornea 

                                              Școala Gimnazială Nistorești                       

Prof. înv.  primar  Marioara Şogor  

                                              Școala Gimnazială Nistorești                       

   

”Creativitatea nu este o dimensiune în plus a personalităţii, nu este o 

capacitate psihică autonomă, ci efectul conlucrării optime şi al organizării unor 

procese psihice variabile în condiţii variabile”  

(Rau I., Introducere în psihologia contemporană, 1991) 

 

În toate ipostazele sale, în dezvoltarea, definirea şi evoluţia sa, omul manifestă o caracteristică 

importantă şi anume capacitatea, potenţialul creativ, calitate ce devine o condiţie esenşială a 

progresului lumii şi cunoaşterii, cu implicaţiile în dezvoltarea socio-economice. Resursele creative 

sunt nelimitate drept pentru care creativitatea reprezintă o valoare social umană şi educaţională de 

foarte mare importanţă. 

Dacă avem în vedere etimologia termenului „creativitate”, vom observa că acesta provine din 

limba latină, din cuvântul „creare”, ce înseamnă„a zămisli”, „a făuri”, „a naşte”, ceea ce presupune 

că defineşte un proces dinamic, o transformare din vechi în nou. În lucrările de specialitate, 

termenul „a crea” este definit ca  „a produce ceva nou în raport cu ceva vechi, cunoscut, uzual, 

banal”.  Termenul „creativitate” a fost introdus în vocabularul psihologic în 1937 de psihologul 

american Gordon W. Allport, dar, de multe ori, se folosesc cu acelaşi sens termenii inspiraţie, 

imaginaţie, talent, supradotare. 

Creativitatea poate fi definită în strânsă legătură cu inteligenţa ca aptitudine generală care se 

exprimă în producerea noului. 

Conţinutul şi specificul procesului creativ au fost abordate diferit prin prisma diferitelor teorii: 

o Psihanaliza- actul creativ este un act de sublimare a impulsurilor reprimate, ce are la bază  

dinamica inconştientă. 

o Neopsihanaliza- procesul creativ este rezultatul activ- preconştient. 

o Asocianismul - procesul creativ implică asociarea elementelor din care rezultă o 

combinaţie nouă. 

o Behaviorismul- procesul creaţiei presupune asociaţii neuronale între stimuli şi răspunsuri. 

o Operaţionalismul- creativitatea este un act mintal, act al gândirii prin care se generează şi 

se rezolvă probleme. 

Formele imaginaţiei 

Cea mai frecventă formă de imaginaţie solicitată în fiecare zi şi la care se face apel în mod 

obişnuit în învăţământ este imaginaţia reproductivă. Ea constă în capacitatea noastră de a ne 

reprezenta diferite locuri, fenomene, întâmplări numai pe baza unor relatări verbale, fără sprijinul 

unui material concret, intuitiv. Elevii îşi pot imagina foarte bine cum arată tundra pe baza 

descrierilor făcute de profesor, chiar dacă li se prezintă o planşă; precum bătălia de la Podul-Înalt 

poate fi reconstituită mintal, fără a avea la dispoziţie nici un montaj filmat. 

În capitolul „Recunoaşterea creativităţii copiilor” din lucrarea „Creativitatea ca mod de viaţă”, 

Teresa M. Amabile propune mai multe exemple pentru a demonstra că nu putem considera 

atitudinea creativă ca fiind specifică unei persoane, mai ales când afirmăm „Copilul acesta este 

foarte creativ”. Astfel, se foloseşte greşit cuvântul „creativ” ca sinonim pentru „dotat”, dar 

creativitatea nu este acelaşi lucru cu talentul său cu inteligenţa. Rolul şcolii în formarea 

comportamentului creator este foarte important,deoarece rămâne principalul instrument pe care 

societatea îl foloseşte pentru cultivarea creativităţii la membrii ei tineri, de vârstă şcolară. 

În lucrarea „Psihologie generală”, Andrei Cosmovici a interpretat creativitatea în relaţie cu 

imaginaţia în capitolul “Imaginaţia şi creativitatea”, considerând creativitatea o capacitate mai 
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complexă, ce face posibilă crearea de produse reale ori mentale, fiind o importantă resursă de 

progres. 

În ţara noastră, cercetările asupra creativităţii au început după 1965, fiind abordate anumite 

probleme, cum ar fi: gândirea creativă, creativitatea individuală şi de grup, creativitatea tehnică, etc. 

Psihologul Alexandru Roşca consideră creativitatea „ansamblu unitar al factorilor subiectivi şi 

obiectivi care duc la realizarea, de către indivizi sau grupuri, a unui produs original şi de valoare.”  

În categoria factorilor subiectivi sunt incluşi factorii intelectuali şi factorii de personalitate, iar din 

categoria factorilor obiectivi fac parte factorii sociali şi factorii biologici. 

Nu putem vorbi despre creativitate dacă nu avem în vedere şi gradul de originalitate pe care îl 

are produsul creat sau activitatea individului.Din acest punct de vedere, de multe ori creativitatea se 

aseamănă cu talentul, deoarece o persoană dă dovadă de talent  dacă dă dovadă de originalitate.  

Paul Popescu-Neveanu subliniază faptul că orice om este creativ într-o anumită măsură, 

considerând că se poate vorbi de creativitate de nivel redus, de nivel mediu sau creativitate de nivel 

superior, din care face parte şi talentul. 

În ultimii ani, creativitatea a devenit o problemă foarte importantă, deoarece se consideră că 

omul modern trebuie să fie un om creativ, capabil să se adapteze noilor condiţii sociale, economice, 

pe care le creează societatea. Astfel, creativitatea a devenit o condiţie principală a progresului 

economic şi social, pentru a creşte calitatea vieţii. Fiind un fenomen complex, creativitatea este 

strâns legată de celelalte procese psihice, întrucât la realizarea procesului creator participă întregul 

sistem psihic uman, creativitatea depinzând de memorie, de gândire, de imaginaţie, de voinţă, de 

atenţie. Nu putem stimula creativitatea fără să avem în vedere şi aceste procese psihice.  

Creativitatea nu mai este identificată cu inteligenţa, ci este considerată „un fenomen psihologic 

complex, independent, alături de alte variabile ale psihicului uman, cu care se găseşte însă într-o 

strânsă intercorelaţie operaţională”. 

După părerea Erikăi Landau, creativitatea este o completare a inteligenţei, cea mai înaltă 

treaptă a inteligenţei. Cu toate acestea, creativitatea presupune şi îndrăzneală, nonconformism, 

curiozitate, dorinţa de a cunoaşte, iniţiativă, originalitate. Teresa M. Amabile susţine că „oamenii 

extrem de creativi au tendinţa de a fi nonconformişti”, dar au şi o forţă psihică şi emoţională 

deosebite. De aceea, rolul şcolii este educarea creativităţii, dar nu trebuie oferite doar condiţiile 

necesare pentru dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor necesare pentru a fi creativi, ci şi valori 

morale pentru a-şi îndrepta creativitatea în sens pozitiv. 

În cazul elevilor, creativitatea reprezintă capacitatea acestora de a identifica probleme şi de a 

găsi soluţii cât mai diferite de cele existente. În urma unui studiu realizat la elevii de gimnaziu, s-a 

constatat că elevii cu un nivel ridicat al creativităţii manifestă o bună percepţie de sine, precum şi un 

set de valori şi motivaţii care îi fac să se diferenţieze de colegii lor. De cele mai multe ori, aceste 

trăsături pot determina anumite probleme, mai ales neacceptarea de către colegi.       

De asemenea, profesorii nu apreciază formularea unor judecăţi originale de către elevi, dar şi 

implicarea emoţională a acestora în sarcinile pe care le rezolvă.  

În mediul şcolar, profesorii utilizează relativ puţin creativitatea elevilor, iar percepţiile lor 

asupra creativităţii sunt centrate pe aspectele intelectuale şi pe rezolvarea de probleme. Scopul 

explorării creativităţii în şcoală îl reprezintă găsirea unor modalităţi de stimulare şi recompensare a 

comportamentului creativ al elevilor.   

Dintre indicatorii abilităţilor creative ale elevilor se poate observa: 

o Curiozitatea; 

o Puterea de concentrare; 

o Adaptabilitatea; 

o Puterea de muncă; 

o Independenţa; 

o Nonconformismul; 

o Capacitatea de a risca; 

o Intoleranţa faţă de plictiseală 
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Caracteristici ale creativităţii 

P.Popescu  Neveanu: 

o Fluiditate (uşurinţa şi rapiditatea asociaţilor între imagine şi idei, debitul verbal) 

o Flexibilitate (modificarea,restructurarea mersului gândirii eficiente în raport cu cerinţele) 

o Originalitate (maniera individuală, personală de abordare a problemelor) 

o Ingeniozitate 

Al. Roşca: 

o Productivitate 

o Utilitate şi eficienţă 

o Noutate şi originalitate 

Y. Pietranski: 

o Exprimare şi formulare coerentă şi inteligibilă a rezultatelor nou obţinute 

o Însemnătate, valoare din punct de vedere social, economic, cultural, tehnic sau ştiinţific. 

În jurul conceptului de creativitate au apărut o serie de „mituri”, cum ar fi: 

o Ideile creative sunt în exclusivitate produsele inspiraţiei iluminatorii. Cercetările au arătat 

că ideile creatoare sunt rezultatele unui efort susţinut, dar şi al implicării într-o activitate timp 

îndelungat. 

o Randamentul şcolar reprezintă principalul indicator al creativităţii elevilor. Elevul cu 

rezultate foarte bune este, de multe ori, elevul care prezintă doar opinia profesorului şi redă cu 

fidelitate informaţiile existente în manual.  

Cu toate aceste, s-a observat că elevii care au note mari nu sunt foarte creativi. 

Elevii creativi au deficienţe în formarea capacităţilor pe care le solicită mediul şcolar.  

S-a observat că putem vorbi de creativitate ştiinţifică, tehnică, artistică, socială. Un elev care este 

creativ la literatură, nu va da dovadă de un comportament creativ şi în găsirea unor soluţii inedite la 

matematică. 

Creativitatea solicită un nivel ridicat al inteligenţei. 

Nivelele creativităţii: 

C.W. Tazlor distinge cinci niveluri ale creativităţii: 

o Creativitatea expresivă- caracterizată prin spontaneitate şi libertatea de expresie, nu prin 

originalitate, calitate şi valoarea ei. 

o Creativitatea productive- însuşire de informaţii, formarea şi dezvoltarea unor priceperi, a 

unor tehnici, originalitatea fiind minima. 

o Creativitatea inventive-flexibilitatea în perceperea de relaţii noi şi neuzuale între elemente. 

o Creativitatea inovatoare- modificarea semnificativă a principiilor ce stau la baza unui 

domeniu. 

o Creativitatea emergentă- dezvoltarea la cel mai abstract şi profund nivel de principii şi 

ipoteze noi ce revoluţionează un domeniu. 

Metode pentru stimularea creativităţii 

Stimularea creativităţii este un demers socio-educaţional complex ce cuprinde simultan 

fenomene de activizare (incitare şi susţinere), antrenare, cultivare şi dezvoltare a potenţialului 

creator. Trebuie, însă precizat faptul că premisele naturale, dispoziţionale oferă o bază mult mai 

largă pentru dezvoltarea creativităţii decât este ea realizată în activităţile instructiv-educative în care 

sunt antrenaţi cadrele didactice şi elevii. În acest sens, ca scop practic este necesar să avem în 

vedere întregul sistem al condiţiilor sau factorilor favorizanţi afirmării şi dezvoltării creativităţii. 

Aspiraţia spre dezvoltarea spiritului creativ a dus la conceperea unor metode care, pe de o 

parte, să combată blocajele, iar pe de alta, să favorizeze asociaţia cât mai liberă a ideilor, utilizând 

astfel la maximum resursele inconştientului. 

Cea mai răspândită metodă este aşa numitul brainstorming (metoda Osborne), când un grup 

de 10-12 persoane îşi exprimă pe rând şi în mod liber tot ce le vine în minte în relaţie cu o anumită 

problemă propusă. Alţi specialişti analizează apoi ce sugestii benefice poate oferi una sau alta din 

ideile exprimate. 

Se fac următoarele recomandări privind activitatea grupului de brainstorming: 

o evitarea oricărei critici în emiterea ideilor noi; 
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o acceptarea oricăror idei prin eliberarea de frânele posibile ale autocontrolului inhibitiv sau 

ale evaluării care poate bloca ritmul căutărilor noi; 

o extinderea cât mai mare a numărului de idei pentru a amplifica astfel şansele de apariţie a 

soluţiilor noi şi valoroase; 

o valorificarea constructivă a ideilor altora prin reformularea şi combinarea originală a lor, 

pentru sporirea disponibilităţii creatoare a grupului. 

După desfăşurarea şedinţei, ideile, care au fost consemnate cu fidelitate, se supun unei analize 

critice în vederea găsirii soluţiei adecvate la problema pusă. Strategiile „asaltului de idei” pot fi 

adaptate cu prudenţă în anumite forme de desfăşurare creativă a activităţilor instructiv-educative 

şcolare.  

O altă metodă asociativă este şi sinectica. În acest caz, se caută metafore, comparaţii, în 

relaţie cu dificultatea aflată în discuţie. Apoi aceleaşi persoane descifrează consecinţele imaginilor 

evocate. 

Asemenea procedee au dat unele rezultate, de aceea există instituţii unde ele sunt practicate 

din când în când. Dar nu orice problemă se prestează la o astfel de „dezbatere” (de pildă nu sunt 

accesibile problemele matematice care implică scrierea expresiilor formulate). 

Brainwritingul (metoda 6-3-5) este vorba de împărţirea unei adunări în grupuri de 6 

persoane, în care fiecare propune trei idei într-un timp maxim de 5 minute. Primul grup discută 

problema şi, pe o fişă sunt trecute trei idei, fiecare fiind capul unei coloane ce se va completa de 

către celelalte grupuri. După 5 minute, fişa este trecută unui alt grup care adaugă alte trei idei în 

coloane, sub celelalte ş.a.m.d. până ce fiecare fişă trece pe la toate grupurile. Conducătorul strânge 

foile, le citeşte în faţa tuturor şi se discută pentru a se hotărî care din propuneri să fie însuşită. 

Pshilips 6-6 este tot o metodă menită să consulte un număr mare de persoane. Această 

mulţime se grupează în câte 6 persoane, urmând a discuta problema timp de 6 minute. Mai întâi 

animatorul explică metoda şi avantajul ei, apoi expune problema. Se urmăreşte ca grupurile să fie 

cât mai eterogene. Fiecare îşi alege un coordonator şi se discută timp de 6 minute. La urmă, fiecare 

grup îşi anunţă părerea. Urmează o discuţie generală, după care se trage concluzia. În felul acesta, 

într-un timp scurt, se consultă opinia multora: 4-5 minute organizarea, 6 minute discuţia în colectiv, 

2 minute raportează rezultatul fiecare; dacă sunt 10 grupe = 20 minute. Deci avem circa 30 minute. 

Discuţia finală poate dura 30 minute, deci în circa o oră se pot rezuma părerile a 60 de persoane. 

Când e vorba de o problemă complexă, se pot organiza grupuri de 4 membri, având la dispoziţie 15 

minute. 

Discuţia panel. Termenul panel în engleză „juraţi”. Şi în acest caz este vorba de participarea 

unor colectivităţi mai mari. Discuţia propriu-zisă se desfăşoară într-un grup restrâns („juraţii”), e 

format din persoane competente în domeniul respectiv. Ceilalţi pot fi zeci de persoane – ascultă în 

tăcere ceea ce se discută. Aceştia pot intervenii prin biletele transmise „juraţilor”. Uneori biletele 

sunt de hârtie colorată: cele albastre conţin întrebări, cele albe – sugestii, cele roşii – păreri 

personale. Mesajele sunt primite de unul din membrii participanţi la dezbatere, care introduce în 

discuţie conţinutul unui bilet atunci când se iveşte un moment prielnic (i se spune „injectorul de 

mesaje”). Discuţia este condusă de un „animator”. La urmă, persoanele din sală pot interveni şi în 

mod direct, prin viu grai. În încheiere, animatorul face o sinteză şi trage concluzii. 

Discuţiile panel sunt organizate aproape zilnic de posturile de televiziune. Auditorul (zeci de 

mii de persoane) urmăreşte discuţia acasă şi poate interveni prin telefon. Ceea ce lipseşte discuţiilor 

televizate sunt sintezele şi concluziile animatorului, totul rămâne în „aer” şi cetăţenii nu ştiu ce să 

creadă!. De altfel, nu sunt discuţii urmărind creaţia, ci numai informaţia. 

Metode de dezvoltare a creativităţii într-un mod individual sunt: 

o Sesizarea, ierarhizarea şi reformularea problemelor; 

o Goana după idei-nici o idee nu este respinsă inainte de a fi verificată; 

o Familiarizarea cu literature din domenii de specialitate cât mai îndepărtate; 

o Cultivarea unei activităţi preferate; 

o Acumularea de idei şi note originale; 

o Finisarea ideilor noi prin formulare, expunere, redactare. 
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Astfel în procesul învăţării şcolare trebuie pus accent pe formularea obiectivelor instructiv-

educative, care se vor reflecta în conţinutul învăţământului, dar se pune accent şi pe atitudinea 

profesorului, pe relaţia sa cu elevii în abordarea unor metode specifice şi nespecifice (metode 

active, de observaţie independent- problematizarea, învăţarea prin descoperire). Însă şi activitatea în 

afara clasei şi extraşcolară este deosebit de valoroasă şi trebuie valorificată. 
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CARACTERISTICI ALE CREATIVITĂȚII  

LA ELEVII DEFICIENȚI DE AUZ 

Profesor psihopedagog Gabriela-Monica Popa  

CSEI „Constantin Pufan”,  Timișoara 

 

Creativitatea are o vastă arie de cuprindere, fiind posibilă în toate domeniile activităţii, la 

persoane de diferite vârste şi cu diverse niveluri de pregătire teoretică şi practică. Ea se bazează pe o 

configuraţie psihologică complexă. 

După Ursula Şchiopu există creativitate de fond, care operează predilect cu imagini şi 

creativităţi şi de asemenea, de fond, dar în care predomină operarea cu simboluri. Sunt de asemenea 

semnalate anumite diferenţe ale potenţialităţii creative implicate în structura particulară a 

personalităţii, cât şi diferenţe privind „virtualizarea ontogenetică potenţialului creativ”, durata 

fazelor ciclului de încărcare şi descărcare a creativităţii, intensitatea descărcării. 

P. P. Neveanu consideră că psihologii au căzut de acord asupra a patru criterii după care se 

evaluează creativitatea: 

1. procesul poate fi obiectiv în sine, fără a se obiectiviza; 

2. personalitatea poate avea manifestări creative mai mult sau mai puţin finalizate; 

3. produsul este observabil şi poate constitui obiectul unei comparaţii pentru a i se identifica 

gradul de originalitate; 

4. mediul sau climatul social poate fi sau nu creativ, din punctul de vedere al stilului de 

activitate colectivă şi al influenţei pe care o exercită asupra indivizilor. 

La deficienţii de auz, posibilităţile de a ajunge la creativitate sunt mai mici, dar există. 

C. Pufan arată că, din analiza evoluţiei creativităţii la deficienţii de auz, se poate concluziona 

că, de cele mai multe ori, pseudocreativitatea precede în mod necesar creativitatea. Specificul etapei 

iniţiale este cel de isuficienţă formativă sau de nematurizare, constând din structurarea 

nesatisfăcătoare, sub aspect calitativ şi cantitativ, din informaţie superficială sau accidentală, 

precum şi din angajare psihică la un nivel scăzut. 

Ca şi la auzitori, creativitatea deficienţilor de auz se poate finaliza în creaţii care pot fi: 

1. obiectuale (concrete) – constând din alcătuirea unor structuri sau bunuri materiale; 

2. spirituale (teoretice, utilizând simbolurile) – constând din structuri sau bunuri spirituale. 

Atât creativitatea, cât şi pseudocreativitatea se evaluează prin raportarea rezultatelor la 

modelele de la care s-a pornit pentru obţinerea lor. În acest caz, realizarea nesatisfăcătoare sau 

incorectă a modelului – deci denaturarea lui, poate fi considerată pseudocreativitate, iar depăşirea 

lui sau confecţionarea de modele noi, ca urmare a priceperii, inventivităţii, originalităţii, 

documentării suplimentării şi a competenţei, se consideră creativitate. 

La diverse vârste şi etape de şcolarizare, dar mai ales în activitatea productivă desfăşurată de 

deficienţii de auz, se poate depista uşor existenţa anumitor elemente şi niveluri ale creativităţii. 

Creativitatea deficienţilor de auz este influenţată puternic de faptul că gândirea acestora, cât şi 

celelalte procese psihice operează în mod prioritar cu imaginile obiectelor şi fenomenelor realităţii. 

Tocmai datorită operării cu ajutorul imaginilor intuitive (iconice), unii deficienţi de auz au atins 

performanţe remarcabile în domeniul artelor plastice şi al sculpturii. 

Manifestarea creativităţii la deficienţii de auz este posibilă dacă sunt asigurate condiţiile 

genezei şi evoluţiei acesteia. Există argumente care susţin că anumite forme şi niveluri ale 

creativităţii sunt observabile chiar şi în situaţia în care deficientul de auz nu a fost încă demutizat. 

De exemplu, la adulţii cu deficienţii de auz, care au multă experienţă într-un domeniu, cum ar fi: 

confecţionarea unor obiecte din lemn, fier forjat, lut sau din alte materiale, dar care nu au beneficiat 

de un cadru instituţionalizat de instrucţie şi educaţie, elementele de creativitate sunt remarcabile. 

Aici se operează cu materialul concret cu ajutorul unor imagini mai puţin conceptualizate şi se 

folosesc de instrumente şi instalaţii simple, de un nivel tehnic scăzut. Nu poate fi însă contestat 

faptul că realizările cele mai importante de tip creativ sunt posibile numai în situaţia în care 

cuvântul a devenit principalul mijloc de comunicare şi de însuşire a experienţei istorico-sociale. 
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Această situaţie ne dovedeşte, alături de rolul general şi cel special deţinut de cuvânt, că 

activitatea creatoare este nedespărţită de procesul socializării individului. 

Socializarea deficienţelilor de auz, creşterea trebuinţelor spirituale, participarea la 

transformarea oricât de simplă şi de naivă a unor elemente ale culturii în produse cu specific de 

civilizaţie se dovedesc a fi condiţii indispensabile pentru creativitatea acestora, determinând în 

permanenţă valenţele şi limitele creativităţii. 

Mediul favorabil, care stimulează sau cel puţin nu pune piedici, poate ajuta individul  

să se ridice la nivelul prescris de codul sau genetic. Dar îl poate şi împiedica, mai ales pe cei 

care nu dispun de forţă răzbătătoare a geniului. Se consideră acum că prin educaţie şi exerciţiu se 

pot forţa limitele impuse de ereditate. 

Ideea intervenţiei conştiente şi planificate este prezentă la J. P. Guilford: „Ca şi cea mai mare 

parte a comportamentului, activitatea creatoare reprezintă probabil, într-o anumită măsură, multe 

abilităţi învăţate. Trebuie să existe limitări impuse acestor abilităţi de ereditare, dar eu sunt convins 

că prin învăţare se pot extinde abilităţile în cadrul acestor limite”. 

În sprijinul ideii de educabilitate a creativităţii poate fi invocată şi poziţia lui B.  

Schwartz: „Creativitatea se învaţă, chiar dacă nu se învaţă ca fizica şi tâmplăria. Ar fi mai 

nimerit să spunem că se descătuşează sau se dezvoltă”. 

În această dispută, Iosif Gabrea, fiind preocupat de ridicarea copilului de la nivelul de 

individualitate la acela de personalitate, recomandă ca punctul de plecare în activitatea şcolii 

creatoare să fie individualitatea pe care o aduce fiecare şcolar cu sine. Această individualitate nu va 

fi pur şi simplu respectată, cum greşit se spune, ci numai luată în considerare, în sensul că se vor 

utiliza însuşirile ei înnăscute în dirijarea spre personalitate. 

Aceasta se poate realiza asupra unităţii organice funcţionale a factorilor care concură la actul 

creativ, chiar dacă îi diferenţiem ca fiind factori cognitivi (inteligenţa, imaginaţie) sau noncognitivi 

(motivaţie, temperament, emoţii, sentimente, atitudini). Ordinea importanţei acestor factori poate fi 

legată de ordinea educabilităţii, cel puţin dacă se ia drept criteriu rapiditatea şi uşurinţa. 

La copilul deficient de auz, motivaţiile, atitidinile şi caracterul pot fi modelate prin educaţie, 

acestea fiind susceptibile de transformări profunde, realizate în timp. Se consideră posibilă educarea 

creativităţii prin componenta noncognitivă şi realizabilă numai cu multă răbdare, perseverenţă şi 

pricepere. Întreaga răsturnare actuală a raportului profesor-elev, de fapt elev-profesor antrenează, la 

copilul devenit subiect al propriei formări, însuşiri compatibile cu creativitatea. 

Dacă factorul intelectual (imaginaţia, gândirea) este mai greu educabil la copilul deficient de 

auz, factorii de personalitate care ţin de atitudini, motivaţii, caracter, deprinderi de lucru, odată 

dobândită educaţia lor, persistenţa acestora se poate măsura apoi în ani sau etape de vârstă. 
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CĂLĂTORIE ÎN LUMEA LEGENDELOR BRAȘOVULUI 
 

Prof. înv.primar Cristina Noaghiu  

Școala Gimnazială Nr.15 Brașov 

 

 

Şcoala contemporană, centrată pe elev, are un rol precizat în dezvoltarea uriaşului potenţial 

creativ de care dispun şcolarii. Stă în puterea noastră să canalizăm, să dezvoltăm acest potenţial 

astfel încât el să fie fructificat în folosul copiilor, al oamenilor şi al societăţii. 

Călătoria în lumea legendelor Brașovului se face cu scopul de a detemina elevii să 

conştientizeze  propriul potenţial creativ precum şi posibilitatea de a-l folosi deliberat, de a stimula 

creativitatea elevilor şi capacitatea acestora de a folosi informaţii din mediul înconjurător pentru a 

ajunge, pe o cale proprie, la un model explicativ al realităţii.  

Elevii îşi vor întări încrederea în ei înşişi, învăţând să-şi afirme dezinhibat propria persoană. 

Îşi vor descoperi potenţialul creativ, exersând diverse forme de utilizare imaginativă a limbajului. 

Copiii vor descoperi forme de exprimare care sa le pună în valoare personalitatea şi vor învăţa cum 

să înţeleagă mai multe despre ei înşişi, despre semeni, despre cum pot interacţiona mai bine cu 

aceştia. Vor păşi pe tărâmul imaginaţiei, spre a-şi îmbogăţi experienţa propriei lumi şi a propriei 

persoane. 

Tezaurul de creativitate al înaintaşilor noştri s-a dovedit a fi nepreţuit. Dovadă stau 

numeroasele legende, scoase la lumină de către profesionişti inimoşi, care aduc în atenţie 

evenimente de mult uitate, clădiri-monument ale Braşovului vechi, personalităţi apuse.  

Educaţia prin creativitate are  puterea de a crea viitori creatori, fiind  principalul factor care 

prefigurează poziţia de mâine a unei naţiuni în lume. Din aceste considerente, continuăm exerciţiul 

de cultivare a creativităţii individuale şi de grup început prin „Călătorie în Ţara Imaginaţiei” cu  

„Călătorie în lumea legendelor Braşovului”. 

Am simţit nevoia aducerii la cunoştinţa elevilor braşoveni a unor elemente de istorie şi 

geografie locală, venind în întâmpinarea studierii acestora în clasa a IV-a ca discipline de sine 

stătătoare. Pentru a-i face să îndrăgească încă de pe acum aceste discipline, pentru a le trezi 

curiozitatea, dar şi pentru a le incita imaginaţia, am ales legendele Braşovului ca modalitate de 

prezentare a oraşului. Prin intermediul acestor povestiri moştenite de la moşii noştri am dorit să 

ajungem la sufletul copiilor, să le formăm sentimentul de dragoste pentru locurile natale şi mândria 

de a fi braşovean. 

Descoperind cu drag, împreună, lucruri noi despre Braşov, vom deveni adevăraţi braşoveni: 

mai înţelepţi, mai creativi şi mai puternici, aşa cum dovedesc simbolurile existente pe stema 

oraşului, stemă a cărei semnificaţie de ansamblu este: „Înţelepciunea şi Puterea conduc de-a pururi 

Cetatea”. 

Dacă prin Ţara Imaginaţiei am pornit cu gândul în zbor pe aripile creativităţii şi ale poveştilor, 

pentru a vizita minunatul nostru oraş ne luăm toiagul, punem rucsacul pe spate şi pornim la pas prin 

cetate. Vom învăţa creativitatea prin exemplul locuitorilor cetăţii şi vom crea cu mai mult curaj 

propriile versiuni ale legendelor, vom inventa altele noi, vom compune poezii pentru a demonstra că 

şi inima noastră mică bate „braşoveneşte”. 

Am exemplificat mai jos una dintre călătoriile în lumea legendelor Brașovului și în lumea 

imaginației, prin prezentarea unei lecții cuprinsă în auxiliarul didactic pe care l-am gândit drept 

suport pentru această disciplină opțională. 
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__________________ 
 

RĂZBUNAREA PITICULUI 
 

 1. Dacă ar fi să ai o putere supranaturală, care ai dori să fie? Argumentează! 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Citeşte cu atenţie textul, câte un fragment, acoperind cu o foaie albă continuarea. Pe măsură 

ce citeşti, completează tabelul de pe pagina alăturată. 
             

Răzbunarea piticului 
 

Ce crezi tu că va urma? Ce a urmat? 
 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Legenda spune că un elev a văzut odată pe sub Tâmpa o pasăre frumoasă care se uita 
insistent la el. Când s-a apropiat de ea, pasărea a sărit pe o tufă, ademenindu-l să meargă 
mai departe.  
 

Ce crezi tu că va urma? Ce a urmat? 
 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Tot mergând după pasăre, a ajuns la o peşteră. Curios, tânărul a intrat, a făcut câţiva 
paşi şi s-a întâlnit cu un pitic care l-a întrebat cine e şi ce vrea. El i-a spus că vrea să vadă 
peştera şi atunci piticul l-a dus în interior unde era o cupolă înaltă plină cu pietre 
preţioase, comori din aur şi argint.   
 

Ce crezi tu că va urma? Ce a urmat? 
 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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Fiind foarte sărac, elevul spera ca piticul să-i dea cadou o piatră pentru a putea plăti 
şcoala, însă piticul doar a chemat pasărea ca să-l conducă înapoi. La ieşire, tânărul s-a 
prefăcut că se împiedică şi a luat de jos câteva pietricele. Piticul s-a uitat la el şi a zâmbit, 
apoi a dispărut. 
 

Ce crezi tu că va urma? Ce a urmat? 
 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 
Când băiatul a intrat pe Poarta Ecaterinei înapoi în cetate, s-a mirat că nu mai 

cunoştea pe nimeni. Nici la şcoală nu a mai găsit pe nimeni cunoscut. Copăceii plantaţi cu 
un an înainte erau deja uriaşi, cu crengile întinse în depărtare. 
 

Ce crezi tu că va urma? Ce a urmat? 
 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

       
S-a dus la directorul şcolii şi i-a povestit totul. Acesta l-a ascultat cu atenţie, a luat o 

carte învelită în piele şi i-a citit cum cu 100 de ani în urmă a dispărut un elev. Şederea lui 
în peşteră, cu toate că lui i s-a părut de câteva minute, a durat în realitate 100 de ani. De 
frică ar fi vrut să arunce pietrele, dar în mână nu mai avea decât un pumn de nisip.  
 

Ce crezi tu că va urma? Ce a urmat? 
 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 
Imediat elevul s-a schimbat la faţă, pielea i s-a zbârcit, părul i-a albit şi ... 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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3.  Imaginează un final pentru legendă şi scrie-l pe spaţiul dat. 

 

4. Realizează un desen care să surprindă partea din legendă care ţi-a plăcut cel mai mult. 

 
5.  Transformă în dialog al doilea fragment al legendei. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6.  Reciteşte al treilea fragment. 

Ce ai fi făcut tu în locul tânărului, ca să-l determini pe pitic să-ţi dea câteva pietricele?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Marchează cu X Poarta Ecaterinei:   

                  
 

                                                                       

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Graft1.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:PoartaVamiiNouBV.jpg
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      8.  Priveşte cu atenţie imaginea de alături.      

           Ce vezi, o tânără privită din spate sau o 

femeie în vârstă privită din profil? 

           Discută cu colegii: îmbătrânirea 

elevului din legendă să fi fost doar o iluzie 

optică, la fel ca şi această imagine? 

 

 

 

 

9.  Să exersăm cvintetul! 

          Compune cvintete cu temele date: 
 

       Piticul,  

____________________________________        

____________________________________ 

____________________________________       

____________________________________         

                         

                        
 

 

Elevul, 

____________________________________         

____________________________________ 

____________________________________         

____________________________________ 

 

 

10.  Să călătorim în timp! 

           Intrăm şi noi în peştera piticului, dar ieşim peste 100 de ani. 

           Desenează o şcoală sau o sală de clasă şi elevii unei şcoli aşa cum crezi că vor fi atunci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Într-o drumeţie cu clasa, refaceţi traseul străbătut de către elev, identificaţi peştera şi locurile pe 

unde a trecut. Cine ştie?... Poate veţi întâlni şi voi piticul! 
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CE PUTEM FACE PENTRU PLANET ALBASTRĂ? 
 

 Prof. înv. primar Amalia Loredana Ardelean  

                                                                                    Liceul de Arte „Ionel Perlea”, Slobozia 

 

 

B.1. Titlul proiectului : Ce putem face pentru Planeta albastră? 

B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului:  art craft, colecte, 

filmări- va fi asociat unui proiect eTwinning  

 B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:  ecologie  

PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi) 

Argument  

 ,,Dacă dorim să continuăm a trăi pe această planetă, este nevoie de o schimbare de 

atitudine” (Albert Einstein) 

 

  Prin intermediul acestui proiect, elevii vor învăţa ce înseamnă să gândeşti ecologic, să 

colectezi diferenţiat deşeuri, să te implici în acţiuni de curăţenie a mediului, să plantezi pomi 

şi flori pentru a realiza un spaţiu verde. Elevii vor fi antrenaţi în acţiuni comunitare, crearea şi 

menţinerea unui climat sănătos, curat şi plăcut în şcoală, colectarea deşeurilor electrice si 

electrocasnice acumulate în şcoală şi în familiile elevilor şi valorificarea acestora prin 

programul Baterel. Adevărata educaţie ecologică îşi va atinge scopul numai atunci când elevii 

– cetăţenii de mâine vor fi convinşi de necesitatea ocrotirii naturii şi vor deveni factori activi 

în acţiunea de conciliere a omului cu natura. Conştientizând frumuseţea mediului local, 

promovând pitorescul zonei în care locuiesc, elevii vor înţelege utilitatea acţiunilor ecologice. 

Proiectul oferă posibilitatea de a desfăşura activităţi de educaţie ecologică prin care să 

cultivăm interesul şi dragostea elevilor pentru lumea înconjurătoare, pentru protejarea 

mediului. Totodată urmăreşte responsabilizarea elevilor faţă de importanţa protejării mediului 

înconjurător, conturarea deprinderilor şi a atitudinilor de a preţui şi respecta mediul prin 

comportamente civilizate, dar şi sensibilizarea cetăţenilor privind importanţa mediului 

înconjurător. Intrarea în acest proiect oferă şcolii şi elevilor ei avantaje şi beneficii de ordin 

intelectual, educativ, moral, afectiv şi practic, beneficii care se vor reflecta ulterior asupra 

atitudinii comunităţii locale. Implicarea elevilor în viaţa comunităţii prin activităţile ecologice 

ce se vor derula urmăreşte formarea unui comportament ecoprotectiv, care cu siguranţă va 

folosi în definitivarea personalităţii şi conştiinţei viitorilor cetăţeni. 

D.2. Scopul proiectului: Dezvoltarea  spiritului de ecologie  și de datorie civică față de  

tot ceea ce ne înconjoară, dar și grija față de ziua de mâine și de generațiile viitoare 

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului: 

- să conștientizeze prin activitățile  ce se vor derula că  Planeta ca să trăiască ține de 

aportul fiecăruia în parte  de unul singur și în comun; 

- să  contribuie  la diminuarea amprentei de carbon  prin înfrumusețarea unui  spațiu din 

curtea școlii; 

D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul:  

Proiectul se adresează elevilor din ciclul primar și gimnazial în mod direct, iar în mod 

indirect familiilor acestora, membrilor comunităților locale. 

D.5. Beneficiarii direcți și indirecți: 

 direcţi: grupurile ţintă – cel puţin 200 elevi  din învățământul primar și gimnazial din  

şcolile  aflate în parteneriat; 

 indirecţi: cadrele didactice din şcolile partenere, factorii de decizie de la nivelul 

instituțiilor implicate 
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D.6. Durata proiectului: februarie 2020- iulie 2020 

D.7. Descrierea activităţilor 

Activitatea 1 

Titlul  activităţii - Stabilirea echipei de proiect 

Data/perioada de desfăşurare:   ianuarie- februarie 2020 

Locul desfăşurării: școlile implicate în proiect  

Descrieţi pe scurt activitatea: 

Cooptarea în echipa de proiect a cadrelor didactice  interesante  pentru  întocmirea 

documentației, stabilirea calendarului de activități. 

Responsabili:  cadrele didactice implicate în proiect 

Activitatea 2 

Titlul activităţii: Obţinerea  avizelor intrării în legalitate a concursului/ Lansarea 

concursului 

Data/perioada de desfăşurare: februarie 2020 

Locul desfăşurării:  școlile aflate în proiect 

Descrierea activității: 

Cadrele didactice  coordonatoare vor face toate demersurile  obţinerii avizelor  necesare 

desfăşurării proiectului educativ. 

 Responsabili:  cadrele didactice implicate în proiect 

Activitatea 3 

Titlul activităţii: Prezentarea unui material PPT despre amprenta de carbon  

Data/perioada de desfăşurare: martie 2020 

Locul desfăşurării:  școlile aflate în proiect 

Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): elevii din 

echipa de proiect  

Descrierea activității: 

În fiecare școală parteneră, cadrele didactice vor  prezenta elevilor un material PPT 

despre amprenta de carbon. Elevii vor descoperi modalitățile prin care poate fi redusă 

amprenta de carbon. 

Responsabili: cadrele didactice implicate în proiect 

Activitatea 4  

Titlul activităţii: Calcularea amprentei de carbon 

Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2020 

Locul desfăşurării: școlile aflate în proiect 

Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): elevii din 

echipa de proiect  

Descrierea activității: 

În cadrul acestei activități, elevii vor calcula amprenta de carbon cu ajutorul aplicațiilor 

mobile sau a celor online. Fiecare elev care a participat la această activitate va primi timbrul 

aferent. La finalul lunii iunie, când se va termina proiectul, elevii vor calcula din nou, pentru a 

observa reducerea sau mărirea amprentei de carbon. 

Responsabili:  cadrele didactice implicate în proiect  

Activitatea 5 

Titlul activităţii: Parada costumelor ecologice  

Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2020 

Locul desfăşurării:  școlile aflate în proiect 

Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): elevii din 

echipa de proiect  

Descrierea activității: 
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Elevii, împreună cu cadrele didactice, vor participa la o paradă a costumelor ecologice. 

Cu fotografiile obținute în urma acestei activități, se va realiza un album online cu ajutorul 

aplicației https://www.storyjumper.com/user/login 

Responsabili:  cadrele didactice coordonatoare  

Activitatea 6 

Titlul activităţii: Ziua apei  

Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2020 

Locul desfăşurării:  școlile aflate în proiect 

Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): elevii din 

echipa de proiect  

Descrierea activității: 

Elevii vor realiza postere ce vizează importanța apei în viața omului  atât din punct  de 

vedere al existenței vieții, cât și din punct de vedere creștin 

Responsabili:  cadrele didactice coordonatoare  

Activitatea 7 

Titlul activităţii: Înfrumusețăm și respirăm aer curat  

Data/perioada de desfăşurare:  mai  2020 

Locul desfăşurării:  școlile aflate în proiect 

Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): elevii din 

echipa de proiect, părinți 

Descrierea activității: 

Se vor planta semințe, flori, copaci în curtea școlii  pentru a arăta puterea exemplului și 

a participa la olimpiadele Treelimpics. 

Responsabili:  cadrele didactice coordonatoare 

Activitatea 8 

Titlul activităţii: Un caiet reciclat – un copac salvat  

Data/perioada de desfăşurare:  iunie   2020 

Locul desfăşurării:  școlile aflate în proiect 

Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): elevii din 

echipa de proiect  

 Descrierea activității: 

Elevii împreună cu cadrele didactice vor colecta  hârtie, pe care o vor  preda în scopul 

valorificării. Totodată, elevii vor învăța cum se poate recicla hârtia. 

Responsabili:  cadrele didactice coordonatoare  

D.9.  – Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului: 

 un număr minim de 120 de  elevi vor participa la activitățile din cadrul proiectului;  

 un număr de 20 cadre didactice, din 4 scoli, care vor coordona activitatea elevilor 

participanţi. 

D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului  

Evaluarea proiectului se va realiza prin: 

 Diplome oferite elevilor participanţi la proiect  

 Procese-verbale 

 Certificate  cadre didactice  

 Revista cu lucrările copiilor 

D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului  

Sustenabilitatea proiectului se va asigura prin: 

 posibilitatea de dezvoltare/continuare ulterioară a  proiectului prin atragerea de noi 

parteneri și finanațare nerambursabilă; 

 derularea proiectului la nivelul judeţului într-un număr mare de şcoli. 

https://www.storyjumper.com/user/login
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D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le 

realizaţi în timpul implementării proiectului  

Promovarea proiectului se va realiza prin  mediatizarea la nivelul comisiilor metodice,  

site-urile școlilor. 
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CREATIVITATE, IMAGINAȚIE ȘI EVOLUȚIE 
  

Prof. Limba și literatura română Ștefania-Teodora Țîrc 

Colegiul Tehnic de Transporturi ,,Transilvania”, Cluj-Napoca 

 

Rolul metodelor de predare învățare în dezvoltarea creativității elevilor. 

Odată cu evoluția societății, a tehnologiei și a condițiilor de trai, școala, privită drept 

componentă fundamentală a societății, este obligată să se modernizeze și să țină pasul cu noile 

provocări contemporane. 

Însă ce înseamnă modernitate, evoluție , inovație și alte cuvinte, intrate în vocabularul 

nostru zilnic, în ultimul timp?  Conform Dicționarului explicativ al limbii române, cuvântul 

,,modernitate” este legat de ,,modern” despre care ni se spune că ,,aparține timpurilor 

apropiate de vorbitor; recent, actual; care este în pas cu progresul actual; care aparține unei 

epoci posterioare Antichității”. 

Așadar, o școală modernă este în pas cu progresul actual, pe toate palierele acesteia: 

dotare materială, viziune, misiune, metode de predare, finalitate, scopuri etc. 

O școală cu o viziune și o misiune modernă își va propune ca finalitate, pe lângă 

competențele urmărite, fie integrarea viitorilor cetățeni pe piața muncii, fie formarea unor 

personalități, capabile să se adapteze provocărilor și totodată, capabile să găsească soluții 

viabile pentru ei și pentru societate. Întrebarea pe care ne-o punem este, desigur, cum putem 

să formăm astfel de oameni? Așa cum se știe, personalitatea omului, în general, și a copilului, 

în mod special, este influențată de numeroși factori. 

În volumul „Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise”, Ed. a 

3-a, Pitești, Editura Paralela 45, Alina Pamfil structurează și caracterizează metoda astfel: 

„1. Metoda dogmatică sau expozitivă”13 care pune în prim plan profesorul și activitatea 

sa. Acesta este cel care dirijează întreg procesul de învățare, lăsând elevul în plan secund. 

Acesta din urmă este dator să reproducă și să repete. 

„2. Metoda socratică” care pune în prim plan elevul, profesorul fiind cel care conduce în 

descoperirea noțiunilor de învățare 

„3. Metoda activă” are în centru tot elevul care, dincolo de a descoperi noi cunoștințe, se 

descoperă pe sine însuși și pe ceilalți prin lucrul pe grupe, în echipă etc. 

„4. Metoda non-directivă” prin care elevul poate să descopere singur noțiunile, după 

propriul interes și presupune dezvoltarea creativității elevilor. 

Creativitatea profesorului și dezvoltarea creativității elevilor 

Dacă planurile cadru, programele școlare, selectarea cadrelor didactice nu țin de 

activitatea profesorilor, alegerea metodelor și, uneori, a conținuturilor revine strict celui care 

predă. 

Dezvoltarea întregului potențial el elevului poate fi realizată și prin sporirea caracterului 

activ al metodei, prin potențarea și exploatarea generației digitale căreia suntem nevoiți să-i 

face față prin utilizarea resurselor și a platfomelor e-learning. 

Generația actuală de elevi pare să fie mult mai greu de atras în a participa activ la 

procesul de predare-învățare, de a-și putea menține cât mai mult timp atenția spre un obiectiv 

sau o sarcină de lucru. În fața acestei provocări, putem identifica și stabili anumite soluții care 

ar facilita procesul instructiv-educativ. O primă soluție propusă se înscrie în modelele de 

învățare evidențiate mai sus, al învățării centrate pe elev. Cunoaștem că învățarea este un 

proces propriu și conștient însă s-a observat că învățarea prin cooperare poate fi la fel de 

benefică. Există mai multe avantaje ale învățării prin cooperare, care nu sunt de neglijat și de 

care ar trebui să ținem cont și în desfășurarea procesului instructiv-educativ. 

                                                 
13 Alina Pamfil, Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, ed. cit.,  p. 42. 
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În condiţiile îndeplinirii unor sarcini simple, activitatea de grup poate fi stimulativă: 

- Stimulează efortul şi productivitatea individului mai mult decât invățarea de unul 

singur; 

- Este importantă pentru autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru 

autoevaluare; 

- Există o dinamică intergrupală cu influenţe favorabile în planul personalităţii; 

subiecţii care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri 

variate şi complexe, învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual; 

- Dezvoltă capacităţile elevilor de a lucra împreună - componentă importantă pentru 

viaţă şi  dezvoltă inteligenţele multiple, capacităţi specifice: 

 inteligenţa lingvistică - ce implică sensibilitatea de a vorbi şi de a scrie;  

 inteligenţa logico-matematică - ce constă în capacitatea de a analiza logic problemele, 

de a realiza operaţii matematice şi de a investiga ştiinţific sarcinile, de a face deducţii. 

 inteligenţa spaţială - care se referă la capacitatea, potenţialul de a recunoaşte şi a folosi 

patternurile spaţiului; capacitatea de a crea reprezentări nu doar vizuale, 

 inteligenţa interpersonală - capacitatea de a înţelege intenţiile, motivaţiile, dorinţele 

celorlalţi, creând oportunităţi în munca colectivă, 

 inteligenţa intrapersonală - capacitatea de autoînţelegere, autoapreciere corectă a 

propriilor sentimente, motivaţii, temeri, 

 inteligenţa naturalistă - care face omul capabil să recunoască, să clasifice şi să se 

inspire din mediul înconjurător, 

 inteligenţa morală - preocupată de reguli, comportament, atitudini; 

- stimulează şi dezvoltă capacităţi cognitive complexe 

 gândirea divergentă, 

 gândirea critică, 

 gândirea laterală – capacitatea de a privi şi a cerceta lucrurile în alt mod; 

- interacţiunea colectivă are ca efect şi “educarea stăpânirii de sine şi a unui comportament 

tolerant faţă de opiniile celorlalţi, înfrângerea subiectivismului şi acceptarea gândirii 

colective” (Crenguţa L. Oprea) 

În volumul ,, Metode moderne de învățare-evaluare", Mariana Pintilie identifică mai 

multe metode de stimulare și evaluare a creativității grupurilor insistând pe faptul că ,,în 

cadrul procesului instructiv-educativ se formează echipe de elevi pentru: 

 dezvoltarea creativității și a imaginației; 

 colecționarea și prelucrarea ideilor, sugestiilor, informațiilor; 

 creșterea implicării, adoptarea și testarea deciziilor; 

 negocierea și rezolvarea conflictelor; 

 activități practice."14 

Așadar, există o eficiență demonstrată a muncii și învățării în echipă și dezvoltarea 

creativității. În ceea ce privește ora de limba și literatura română, putem trece în revistă 

următoarele metode, acestea fiind testate și aplicate pe parcursul lor: brainstormingul care se 

traduce prin ,, furtună în creier" și a fost sistematizat în 1948 de Alexander Osborn, profesor 

la Universitatea din Buffalo (SUA), dezbaterea „implică probleme care permit construcții 

intelectuale și despre care elevii au ceva de spus pe baza cunoștințelor generale, a lecturilor, 

vizionării unor documente, vizite la muzee, excursii.15, jocul didactic, recenzia cărților 

lecturate, scrierea liberă pe un anumit subiect într-o perioadă de timp strict determinată, 

schimbarea finalului unei cărți, din perspectiva elevului, ,,turul galeriei”, texte redactate având 

la dispoziție o listă de cuvinte cheie (metodă recomandată în faza de ,,evocare” a lecției) etc. 

                                                 
14 Mariana Pintilie, Metode moderne de învățare-evaluare, ed. cit., p. 55. 
15 Mariana Pintilie, Metode moderne de învățare-evaluare, ed. cit., p. 74. 
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Anexe (exemple practice) 

1. Imaginați-vă că sunteți Trică, fiul Marei. Caracterizați-vă mama într-o scrisoare 

adresată surorii, Persida.  (exemplu de temă pentru acasă) 

2.  Imaginați-vă că v-ati fi întâlnit cu Mara. Realizați un dialog cu aceasta, de 5-10 

replici, prin care să o convingeți să accepte relația Persidei cu Națl Hubăr. 

3. Dacă Ioan Slavici v-ar acorda șansa să schimbați finalul romanului ,,Mara” de Ioan 

Slavici, care ar fi acesta și de ce? 

4. Redactați un interviu de 4-5 întrebări pe care i-l luați personajului preferat. 

5. Imaginați-vă prin ce întâmplări ar fi trecut personajul eponim al romanului ,,Ion” de 

Liviu Reabreanu dacă nu ar fi ascultat de ,,glasul pământului.” 

6. Prezintă-ți ultima carte citită, în fața colegilor de clasă, și spune un argument prin 

care încerci să îi convingi să o citească și ei. 
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CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENȚEI 
 

Profesor învățământ preșcolar Georgiana Nicoleta Miercan  

Grădinița cu Program Prelungit „Sfânta Marina”, Câmpulung 

 

 

„Educatoarea este cea care dăruieşte fiecărui om, la pornirea lui pe drumul spre 

lumină primele elemente, călăuzindu-i paşii spre marele titlu de om. Ea este aceea care 

modelează materialul cel mai de preţ – copilul – tinzând ca din fiecare bloc de marmură 

brută să realizeze o fiinţă înzestrată cu cele mai frumoase trăsături, un om care să 

înmănuncheze calităţile morale cele mai înalte. Ea este cea care îl ajută pe copil să 

descopere tainele naturii. Toate acestea au făcut ca activitatea sa să fie socotită drept 

profesiunea de aur ”. (Dumitru Salade) 

Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar presupune câteva mutaţii semnificative, 

printre care trecerea de la învăţarea centrată pe acumularea de informaţii la structurarea de 

capacităţi şi competenţă, de la „a spune” la „a face”. Reforma prin noul curriculum înseamnă 

creativitate, ceea ce presupune schimbarea ta ca dascăl, găsirea noului pentru fiecare 

activitate. Soluţia o reprezintă o intensă activitate creatoare. 

În noul curriculum copilul devine centrul acţiunii educative, iar educatoarea îndrumător, 

organizator, dirijor în acţiunea de însuşire a cunoştinţelor. 

În elaborarea noii programe s-a ţinut cont de tendinţele actuale în pedagogie (deschidere 

către abordarea Metodei proiectelor, a activităţilor integrate, a metodelor interactive de grup, 

etc.), de o serie de aspecte pozitive: nivelul de maturizare actual al copiilor din grădiniţă şi de 

tendinţele şi evoluţiile în domeniul informaţiilor şi al tehnologiei moderne. 

Învăţarea integrată se reflectă cel mai bine prin predarea 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 

se face în aşa fel încât să reflecte legăturile dintre mai multe discipline şi conexiunile lor de 

viaţă. 

Creativitatea îşi are originea în cuvântul latin «creare», care înseamnă a zămisli, a făuri, 

a creea, a naşte. Creativitatea reprezintă cel mai înalt nivel comportamental uman, capabil de 

a antrena şi polariza toate celelate nivele de conduită, toate însuşirile psihice ale unui individ. 

Pentru a se putea desăvârşi, realiza şi actualiza, pentru a putea contribui activ la modelarea 

lumii. Creativitatea se caracterizează prin noutate, originalitate, valoare, armonie, relevanţă. 

Creativitatea înseamnă îndrăzneală, tot ceea ce este nou este incert şi neconformist. 

Pentru a se putea avânta în necunoscut, copilul trebuie să dispună de acea libertate interioară, 

de acel sentiment de siguranţă, provenite din lumea sa înconjurătoare.  

Lipsa de creativitate se datorează însă unei insuficiente înţelegeri a fenomenelor, lipsei 

sentimentului de libertate interioară sau lipsei de stabilitate a condiţiilor externe. 

Creativitatea înseamnă posibilitatea de comunicare: copilul se află într-un contact 

continuu cu lumea sa interioară şi cu lumea sa exterioară. Curiozitatea şi setea de cunoaştere 

ne face receptivi faţă de lumea exterioară. Libertatea interioară face posibilă folosirea 

cunoştinţelor acumulate de către lumea trăirilor noastre subiective. Copilul care îşi manifestă 

permanent mirarea şi surpriza, încercând să surprindă ineditul lumii, neinfluenţat, este 

considesat prototipul creativităţii. 

Copilul preşcolar este prin natura sa un creativ datorită imensei sale curiozităţi, a 

freamătului permanent pentru a cunoaşte tot ceea ce se petrece în jurul său. În perioada 

preşcolară imaginaţia se exprimă viu prin tot ceea ce face copilul la grădiniţă la toate 

activităţile. Preşcolaritatea reprezintă vârsta la care este imperios necesar stimularea 

potenţialului creativ al copilului, neevidenţiat sau neexprimat prin cunoaşterea şi stimularea 
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aptitudinilor, prin mobilizarea resurselor latente, prin susţinerea manifestaţiilor printr-o 

motivaţie intrinsecă. Activitatea didactică trebuie înţeleasă ca un act de creaţie nu ca un şir de 

operaţii şablon, de rutină. Educatoarea trebuie să dispună de capacitatea de înţelegere a 

copiilor, să trăiască împreună sentimente puternice, să creeze situaţii care să îmbogăţească 

mintea copilului cu anumite reprezentări şi obişnuinţe, să-şi transforme ocupaţia într-o 

frumoasă minune. Creativitatea, spre deosebire de inteligenţă, este la copil un fenomen 

universal. Nu există preşcolar care să nu deseneze, să nu fabuleze.  

Prin învăţarea creativă nu se urmăreste neapărat a se face din fiecare copil un geniu, dar 

putem si trebuie să reușim, ca dascăli, să facem din fiecare copil un participant activ –

independent sau în grup – la „redescoperirea” adevărurilor despre lucruri si fenomene, atunci 

când i se indică direcţiile de cercetare sau i se dau notele definitorii, să-si pună întrebări 

similare cu cele pe care si le pune cercetătorul stiinţific, cum ar fi: „cine”, „ce”, „unde”, „prin 

ce mijloace”, „în ce scop”, „cum”, „când”, deoarece ele întreţin interesul pentru cunoaștere si 

corespund spiritului de curiozitate al copilului. 

G.W. Allport introduce termenul „creativitate” în psihologie pentru a desemna o 

formaţiune de personalitate. În opinia lui, creativitatea nu poate fi limitată doar la unele dintre 

categoriile de manifestare a personalităţii, respectiv la aptitudini (inteligenţă), atitudini sau 

trăsături temperamentale. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care în 

dicţionarele de specialitate apărute înainte de 1950, termenul „creativitate” nu este inclus. 

Cu toate acestea, abordări mai mult sau mai puţin directe ale creativităţii, s-au realizat si 

înainte de 1950, noţiunea fiind consemnată sub alte denumiri: inspiraţie, talent, supradotare, 

geniu, imaginaţie sau fantezie creatoare. 

Una dintre cele mai valoroase interpretări ale creativităţii, pe care, în linii generale, o 

regăsim în lucrările contemporane, aparţine lui W. Duff și a fost elaborată în secolul al XVIII-

lea. 

Ipotezele teoriei sale au fost formulate plecând de la analiza intelectului unor genii 

precum: Platon, Bacon, Shakespeare, Descartes, Newton sau Berkeley.W. Duff a distins trei 

facilităţi ale minţii creatoare: imaginaţia, judecata și gustul pe care le consideră principalele 

componente ale geniului. Imaginaţia este facultatea mintală care elaborează o infinitate de 

asociaţii noi prin compunere și descompunere a ideilor, prin combinare și recombinare a lor, 

creând în final obiecte care nu au existat niciodată în natură.   

Gustul este un simţ intern care permite delimitarea ideilor frumoase de cele urâte, a 

celor decente de cele ridicole. În România, începând cu anii ’70, s-au efectuat studii multiple 

și intervine asupra creativităţii în știinţă, artă si învăţământ. La început, studiile asupra 

creativităţii au fost orientate spre factorii motivaţionali, ca de altfel și în plan internaţional, 

emoţional-afectiv sau de personalitate în general. Astfel, Rădulescu – Motru se referea la 

creaţie în termenii personalismului energetic și al vocaţiei; M. Ralea consideră că 

originalitatea este mai mult dependentă de sentimente decât de factorii intelectuali; V. Pavelcu 

aprecia că personalitatea creatoare integrează specific motivaţiile individului. 
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CULTIVAREA CREATIVITĂȚII LA ȘCOLARUL MIC 
                                               

      Prof. înv. preșcolar  Marinela Banciu  

       Școala Gimnazială Vama Buzăului/Grădinița cu P.N. Buzăiel      

 

La vârsta școlară, potențialul creativ este în plină dezvoltare. Școlarul din primele două 

clase manifestă fantezii mai reduse în execuții de desene, modelaje, colaje și încă nu are 

formate deprinderile de alcătuire a compunerilor scrise. 

După 8-9 ani se formează treptat, capacitatea de a compune, de a povesti, de a crea 

povești. Tot dincolo de această vârstă, desenul devine mai încărcat de ,,atmosferă”, clișeele 

încep să fie eliminate, se manifestă elemente de originalitate deosebită. 

Pentru a dezvolta capacitățile creatoare ale elevilor, cadrele didactice trebuie să 

cunoască în primul rând trăsăturile comportamentului creativ, care se referă la: nivelul de 

inteligență generală, gândirea divergentă, fluența gândirii, receptivitatea, spirit de observare, 

imaginație creatoare, originalitate, perseverentă, inițiativă. 

Experimental, s-a confirmat faptul că randamentul școlar nu reflectă fidel nivelul de 

creativitate al unui elev. De aceea, e greșit  să încurajăm creativitatea doar la elevii care au 

rezultate școlare deosebite. Einstein a fost un elev slab, dar a dat fizicii, mai târziu, importanta 

Teorie a Relativității.  

Remarcarea potențialului  creativ la școlarul mic:  

- analiza realizărilor obținute la olimpiade, concursuri, competiții cu caracter creativ; 

- teste de investigare a originalității; 

De exemplu: ,,Găsiți cât mai multe întrebuințări neobișnuite ale unei cărămizi!”. 

- teste de investigare a flexibilității și fluidității gândirii; 

De exemplu: ,,Găsiți mai multe soluții de rezolvare a problemei X” 

                       ,,Dați cât mai multe exemple de cuvinte care încep cu litera……” 

- aprecierile proprii sau ale cadrului didactic pe baza unor chestionare. 

                                       

Dezvoltarea potențialului creativ la școlarul mic 

                                                                 (modalități) 

Creativitatea angajează întreaga personalitate a elevului. Nu se poate vorbi în școală de 

creații de mare originalitate, decât la elevii excepționali, la ceilalți fiind vorba de un potențial 

creativ ce urmează a fi dezvoltat pe diferite căi atât în procesul de învățământ, cât și în cadrul 

activităților extracurriculare. 

Pentru dezvoltarea eficientă a unui potențial creativ la școlarul mic, trebuie înlăturate 

mai întâi o serie de bariere, blocaje cum ar fi:  

a) Blocaje culturale: - conformismul (și la elev și la cadrul didactic) 

                                   - neîncrederea în fantezie și prețuirea exagerată a gândirii logice 

b) Blocaje metodologice: - rigiditatea tiparelor (algoritmilor) care îngustează gândirea 

                              divergentă creativă 

                                    - fixitatea funcțională (folosirea obiectelor doar în scopul pentru  

                                      care au fost create deși ele ar putea oferi lejer și alte utilizări  

                                      (exemplu: agrafele de prins collie de hârtie) 

          c)  Blocaje emoționale: -teama de a nu reuși 

                                     - graba de a accepta prima idee 

                                     - descurajarea rapidă 

                                     - tendința exagerată de a-i întrece pe alții 

Predarea creativă vizează un antrenament intelectual și motivațional- atitudinal al 

elevului în raport cu conținuturile abordate. Învățarea creativă se definește prin faptul că elevii 

sunt implicați intelectual și acțional în descoperirea cunoștințelor, în descoperirea noului pe 
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baza a ceea ce au învățat. Învățarea creativă se bazează pe căutare activă, pe exploatare, 

problematizare, pe punere și dezvoltare de probleme în maniera originală. 

Pentru a ajunge la aceasta formă superioară de învățare, elevii au nevoie de îndrumarea 

profesorului. Educatorul trebuie să dea dovadă de spirit inventiv și inovator în activitatea sa. 

Deosebit de importantă este atitudinea profesorului în relația sa cu elevii. Nu este 

indicate poziția despotică, autoritară, care poate crea blocaje afective. E nevoie de un climat 

democratic, destins, prietenos. Profesorul are îndatorirea de a cultiva disponibilitățile 

imaginative ale întregii clase, foosind metode adecvate acestui obiectiv didactic major. 

Activitățile în afara clasei oferă numeroase prilejuri pentru cultivarea imaginației 

creativității.  

Preocuparea de formare a independenței în gândire și exprimare implică și o legătură cu 

familia. Părinții trebuie convinși că tutelarea excesivă împiedică dezvoltarea intelectului, 

manifestarea independent a gândirii și fanteziei copilului, factori esențiali în dobândirea 

viitoare a unei autentice competențe profesionale. 

În concluzie, se pot face multe pentru educarea spiritului creativ în școală. Dar se vede 

necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire și stilul de lucru în clasă, 

cristalizate în secole de învățământ tradițional, prea puțin preocupat de această latură a 

personalității elevului, care capătă în zilele noastre o valoare din ce în ce mai însemnată. 

    Putem spune așadar: creativitatea trebuie încurajată și cultivată prin respectul de sine, 

ea nu este doar un har dăruit de Dumnezeu unui Eminescu, Enescu, sau Edison, ci este însăși 

exprimarea de sine a ființei umane, în orice domeniu se manifestă. 
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DEZVOLTAREA   POTENȚIALULUI CREATIV AL ȘCOLARULUI  

MIC 
 

                                                                                         Învățător Maria Cioară  

                                                             Liceul Teoretic ,,Anghel Saligny”, Cernavoda 

  

 

           Creativitatea este darul cel mai de preț al omului, care i-a permis să făurească 

primele unelte, să stapânească o parte din natură prin știință și tehnică, să modifice mediul 

înconjurător, să pătrundă în spațiul cosmic. Dotat cu gândire și imaginație omul este în 

aceeași măsură robul și stăpânul propriilor sale creații.  

A fi creativ nu i se refuză nici unui om normal. Există în fiecare un potențial creativ 

general, anumite abilitați creative care țin mai ales de dimensiunile constructive ale 

aptitudinilor, dar și de dimensiunile valorice ale personalitații. Acest potențial latent, dacă este 

exersat și educat, poate fi valorificat la maximum, concretizat și obiectivizat în diverse 

domenii ale activității umane, în diverse produse noi, originale. 

Imaginația se definește ca fiind procesul psihic al cărui rezultat îl constituie obținerea 

unor reacții, fenomene psihice noi pe plan cognitiv, afectiv sau motor (Andrei Cosmovici). 

Imaginația intervine nu numai în pictură sau poezie ci și în matematici sau chiar în activități 

organizatorice. De aceea este imperios necesar găsirea acelor căi pentru favorizarea 

dezvoltării ei încă de la cele mai fragede vârste. 

Procesul de generare prin imaginație a noului implică interacțiuni cu toate 

componentele sistemului psihic uman, cum ar fi: dorințele, aspirațiile, profunzimea 

înțelegerii, orientările dominante, trăirile profunde ale evenimentelor, experiența proprie de 

viață, dinamica temperamentală, într-un cuvânt, întreaga personalitate. 

Prin creativitate se înțelege capacitatea sau aptitudinea de a realiza ceva original. Există 

două nivele ale creativității din punct de vedere al relației creator-creație-societate. Se poate 

vorbi de o creativitate la scară personală în care rezultatul procesului este nou, original doar 

pentru individ, fără valoare deosebită pentru societate și de o creativitate ce oferă produse de 

mare valoare socială. Desigur, la școlarul mic nu se poate încă vorbi de aceasta din urmă 

decât în anumite cazuri. 

La vârsta școlară mică potențialul creativ al copilului este în plină dezvoltare chiar dacă 

în tipul ciclului curricular al achizițiilor fundamentale (clasele I - a II-a) stă preponderent sub 

semnul acumulării acelor structuri ce îi vor permite lărgirea orizontului și recombinările atât 

de necesare creației. 

Școlarul din primele două clase manifestă fantezii mai reduse în execuții de desene, 

modelaje, colaje și încă nu are formate deprinderile compunerii scrise. Manifestă și un spirit 

critic ridicat față de propriile produse pentru că le evaluează mai sever din punct de vedere al 

recognoscibilității ca formă. 

Se formează treptat, după 8-9 ani, capacitatea de a compune, de a povesti și de a crea 

povestiri. Tot dincolo de această vârstă desenul devine mai încărcat de „atmosferă", clișeele 

încep să fie eliminate, se manifestă elemente de originalitate deosebită. 

Cu toate acestea nu trebuie uitate câteva exemple edificatoare: Haydn a compus la 6 ani 

muzică, Hendel la 11 ani, Mozart la 4 ani, Chopin a manifestat evidente capacități creatoare la 

8 ani, Liszt la 9, iar Verdi la 10 ani și să nu-l uităm pe Enescu al nostru ! De aici rezidă 

importanța deosebită pe care o au educatorii (și includ aici învățătorul, părinții, instructorul de 

cerc etc.) în descoperirea și cultivarea realelor talente. 

Creativitatea, fiind dimensiunea principală a omului contemporan trebuie să constituie o 

problemă centrală a școlii. Pentru a dezvolta capacitățile creatoare ale elevilor, cadrele 

didactice trebuie să cunoască în primul rând trasăturile comportamentului creator, care se 
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referă la: nivelul de inteligență generală; gândirea divergentă; fluența gândirii; receptivitatea 

față de probleme; spiritul de observare; imaginația creatoare; originalitatea; capacitatea 

combinatorie; perseverența, inițiativa; nonconformismul în idei etc. 

S-a confirmat experimental însă faptul că randamentul școlar nu reflectă fidel nivelul de 

creativitate al unui elev. Drept căi de depistare a potențialului creativ al școlarului mic 

menționez câteva  dintre acestea folosite de-a lungul anilor la fiecare serie de elevi: 

- analiza realizărilor obținute de aceștia la olimpiade, concursuri, competiții, probe 

școlare cu caracter creativ; 

- testele de investigare a originalității .Exemplu:  flexibilitatea gândirii ( Ex.: Găsiți cât 

mai multe soluții de rezolvare a problemei ,,x”), a fluidității gândirii (Ex.: Dați cât mai multe 

exemple de cuvinte care încep cu sunetul „t”) sau a dezvoltării imaginației creatoare; 

- aprecierile proprii sau ale cadrului didactic pe baza unor chestionare. 

Creativitatea este un proces complex care angajează întreaga personalitate a elevului. În 

școală nu se poate vorbi de creații de mare originalitate decât la elevii excepționali, la ceilalți 

fiind vorba doar de un potențial creativ ce urmează a fi dezvoltat pe diferite căi, atât în 

procesul de învațământ cât și în cadrul activităților extrașcolare. 

Dar, pentru a putea dezvolta cu adevărat eficient acest potențial creativ al micului 

școlar, trebuie mai întâi înlăturate o serie de bariere, de blocaje, cum ar fi: 

- Blocajele culturale: Conformismul (atât la nivelul elevului cât și al cadrului didactic); 

Neîncrederea în fantezie și prețuirea exagerată a gândirii logice; 

- Blocajele metodologice:   Blocaje emotive:  Teama de a nu greși;  Graba de a accepta 

prima idee; Descurajarea rapidă; Tendința exagerată de a-i întrece pe alții. 

Un învățător care va reuși să elimine din calea elevilor săi aceste blocaje, să se deschidă 

odată cu ei spre creativitate, ieșind din tiparele învățământului formal va avea cea mai mare 

satisfacție sufletească atunci când, peste ani, își va vedea elevii mari creatori ai societății. 

Dintre metodele de stimulare și dezvoltare a creativității am folosit cu succes 

următoarele: 

BRAINSTORMINGUL („furtună în creier”) - elevii împărțiți pe grupe (2-3 grupe 

eterogene pe clasa de elevi), având un conducător receptiv, de încredere și respectat, primesc 

o problemă adresată tuturor membrilor, fiecare își spune punctul de vedere, se discută și se 

alege cea mai bună soluție. Urmează verificarea și evaluarea aplicării ipotezei. La clasa  a-III-

a și a-IV-a elevii sunt deschiși spre colaborare, mai ales dacă aceasta capătă și caracterul de 

joc, întrecere între grupe. 

Am folosit cu succes această metodă  și la orele de Arte vizuale și abilități practice în 

orele alocate tehnicii „Tangram”. 

STARBURSTING (Explozia stelară) 

Starbursting (eng. „star” = stea; eng. „burst” = a exploda), este o metodă de dezvoltare a 

creativităţii similară brainstormingului. Începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară, 

cu întrebări, asemeni exploziei stelare. Se scrie ideea sau problema pe o foaie de hârtie şi se 

înşiră cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. Un bun punct de plecare îl constituie cele 

de tipul: Ce?, Cine?, Unde?, De ce?, Când?. Lista de întrebări iniţiale poate genera altele, 

neaşteptate, care cer şi o mai mare concentrare. 

Această metodă o folosesc frecvent la Limba și literatura română în evaluarea înțelegerii 

conținutului textului studiat. 

LECTURA PREDICTIVĂ 

Presupune citirea fragmentată a textului, făcută de către învăţător, care îi întreabă pe 

elevi ce cred că se va întâmpla mai departe şi de ce cred că se va întâmpla un anume lucru. Pe 

parcurs se întocmeşte o hartă a predicţiilor care constă în confruntarea evenimentelor relatate 

de text cu ipotezele relatate anterior. 

CIORCHINELE 
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Este un organizator grafic prin care se evidenţiază într-o reţea conexiunile dintre ideile 

despre un subiect. Tehnica încurajează elevii să gândească liber şi deschis, să-şi organizeze 

cunoştinţele, putând fi folosită atât ca metodă de predare-învăţare cât şi ca metodă de fixare. 

Ciorchinele este o activitate de scriere eficientă, determinându-i pe elevii mai puţin motivaţi 

să lucreze. Poate fi nedirijat, când elevii notează toate ideile posibile într-o reţea realizată de 

ei şi semidirijat, când învăţătorul stabileşte nişte criterii pe baza cărora elevii vor completa 

ciorchinele. 

 

 

METODA CADRANELOR 

Prin trasarea a două perpendiculare, pe tablă sau în caiet, se obţin patru cadrane. 

Cadranele cu expresii atitudinale se pot completa frontal, pe grupe şi individual. Elevii pot 

primi fişe individuale în care vor avea de completat cadranele: 

I. Am admirat…. II. Dezaprob….III. N-am înţeles… IV. Am învăţat….                                          

Sau fişe pe grupe, în acest caz fiecare grupă fiind solicitată să găsească în text cât mai 

multe răspunsuri pentru un singur cadran pe care trebuie să-l completeze.  

Creativitatea se cultivă prin maniera de a învăţa, prin comportament, prin apitudini 

intelectuale, imaginative, un asemenea punct de vedere punând în evidenţă urmatoarele:  

- nu este nevoie să fii geniu pentru a fi creativ; 

- creativitatea poate fi stimulată şi dezvoltată prin experienţe de viaţă şi prin programe 

specializate.  

- toate fiinţele umane sunt capabile de creativitate. 

Educarea creativității este un proces continuu ce trebuie realizat pe tot parcursul școlii, 

având în vedere toți factorii cognitivi, caracteriali și sociali. 

Doresc ca pe viitor învățământul să se promoveze o educație prin și pentru creativitate. 

Educația prin și pentru creativitate se conturează ca o cale de urmat spre atingerea mai multor 

obiective. Copilul pornește pe acest drum al inițierii prin creativitate, învață să descopere 

lumea în mod creativ. Formarea prin creativitate este un drum al schimbării. Se impune astăzi, 

mai mult ca oricând, educarea pentru viitor, pentru că și viitorul poate fi învățat la fel ca 

matematica și fizica. Educația adoptată în mod tradițional și care s-a bucurat de succes până 

acum a intrat într-un impas care face necesară o fundamentală schimbare de fond. Un alt tip 

de educație este impus de cerințele unei lumi în continuă expansiune. Scopul declarat al 

educației pentru viitor este „supraviețuirea omenirii", o supraviețuire pe termen lung bazată pe 

o învățare care să aibă ca piatră de temelie creativitatea. 
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         Această epocă formulează multiple exigenţe faţă de personalitatea umană, pe 

primul loc situându-se gândirea, dar nu orice fel de gândire, ci o gândire creatoare. Pentru a 

susţine creativitatea, predarea declarativǎ de tip clasic trebuie depāsitā şi înlocuitā cu metode 

care pun accent pe explorare, pe descoperire, pe încurajarea gândirii critice a copilului, pe 

participarea activā a acestuia la formarea şi dezvoltarea intelectualā a sa. În procesul 

educaţional, copilul trebuie încurajat să gândeascā independent, sā îşi asume riscuri şi 

responsabilitāţi în demersul sāu spre formarea intelectualā. 

Creativitatea, în termeni generali, este un proces mental care permite generarea de idei 

şi concepte noi sau asocieri originale între concepte şi idei deja existente. În procesul de 

predare-învāţare, trebuie sā fie gāsite și încurajate metode și tehnici de dezvoltare a 

creativitāţii. 

Procesul educativ trebuie astfel conceput și desfāşurat, încât sā-i convingā pe elevi să 

preţuiască propria moştenire naţionalā, sā primeascā contribuţiile originale ale oricărei naţiuni 

la civilizaţia modernā. 

Cadrul  didactic trebuie să creeze situaţii problemā care sǎ punā în joc facultăţile 

creatoare ale gândirii copilului legate de lumea sa afectivă, de sistemul său propriu de 

interese. Un mijloc stimulativ pentru  gândire şi pentru o atitudine activă a copilului în 

rezolvarea de probleme îl constituie discuţia  asupra informaţiilor iniţiale ale problemei. De 

asemenea, comparaţiile şi analogiile asigură copilului angajarea proprie şi afectivă în procesul 

rezolvării. Având în vedere că învăţarea se realizează în şcoală, şcoala este considerată  locul 

unde talentele trebuie să fie recunoscute, dezvoltate şi stimulate. 

Pentru a contribui la creativitate în cadrul procesului de învățământ,  profesorul trebuie 

sǎ aibǎ în vedere :  

- să acorde copiilor  resurse de timp pentru gândirea creatoare;  

- să creeze teme şi situaţii care stimuleazā fantezia;  

- să aprecieze public ideile şi produsele creative;  

- să facā aprecieri critice, dar sā încurajeze asumarea unor riscuri;  

- să accepte greşelile;  

- să încurajeze flexibilitatea mintalā, diversitatea;  

- să descopere şi sā cultive la copii spiritul de creativitate.  

Creativitatea copilului este diferită de creativitatea pe care o întâlnim la adult, deoarece 

produsul activităţii sale creatoare nu este nou pentru societate, este nou pentru el şi este 

realizat în mod independent. Pentru a forma şi dezvolta la copii capacităţile necesare şi utile 

activităţii creative de rezolvare a problemelor se impune ca efortul la care supunem gândirea 

copilului să fie gradat. 

Activitatea creatoare constituie aşadar un factor de realizare umană a persoanei, 

capabilă să facă faţă cerinţelor noi ale societăţii, capabilă să se adapteze la condiţiile noi. 

Datoria noastră este aceea de a oferi copiilor instrumente de a se cunoaște, de a privi viitorul 

cu încredere, de a se înțelege și poziționa ca indivizi, să-i învățăm cum să fie responsabili, să-

și poarte de grijă lor și altora, să-și exprime liber gândurile și sentimentele fără teama de a 

rămâne neînțeleși. 

Când copiii au ocazia de a experimenta  idei în diferite situații și cu o varietate de 

resurse, ei descoperă conexiuni și ajung la o înțelegere nouă, mai bună și la alte modalități de 



136 

 

a face lucrurile. Acest lucru le dezvoltă abilitatea de a gândi critic și, în final, de a pune 

întrebări și de a găsi soluții creative. 

Dezvoltarea pe plan personal trebuie să fie o preocupare fundamentală a școlii începând 

de la cei mai mici copii  și continuând cu elevii de școală, indiferent de ciclul de învățământ.  

Școala trebuie să le ofere genul de educație care să îi pregăteasca pe copii pentru o viață în 

permanentă schimbare. Trebuie să ne preocupe ca încă de mici, copiii să fie expuși la cât mai 

multe situații reale care să îi ajute să își formeze o impresie corectă și echilibrată despre viață 

și despre lume. De aceea, activitățile de la clasă trebuie să fie completate de un program de 

activități care să le dezvolte o conștiință socială, abilități de a interacționa și o înțelegere a 

normelor instituționale și comunitare.  

Dezvoltarea personală în cadrul școlii reprezintă o arie de dezvoltare bine definită 

pentru care profesorii de la clasă planifică activități în mod constant sau o includ drept 

componentă atitudinală în alte activități.  Orice problemă devine mai uşoară dacă este 

discutată şi analizată cu cineva.  

Cu ajutorul tehnicilor de desen, joc de rol, construirea de poveşti, copilul se va dezvălui 

pe sine şi îşi va arăta nevoile, dorinţele, temerile. Prin intermediul metaforelor şi poveştilor, 

copilul îşi va dezvoltă abilităţile de rezolvare a conflictelor, se creează posibilităţi pentru 

îndeplinirea obiectivelor, se trezeşte şi se dezvoltă imaginaţia. 

În cadrul şcolii, copiii vor învăţa: 

- să îşi dezvolte creativitatea şi imaginaţia; 

- să se cunoască pe sine; 

- să fie conştienţi de propriile emoţii pe care să le exprime adecvat; 

- să fie sensibili la nevoile celorlalţi; 

- că oricând se poate lucra cu propria persoană, să se dezvolte, să descopere lucruri 

valoroase despre sine şi despre ceilalţi; 

- să depăşească eşecurile; 

- să comunice eficient; 

- să relaţioneze optim cu părinţiii, prietenii, colegii. 

Copiii vor fi capabili:  

-  să aibă încredere în sine; 

- să comunice mai bine cu cei din jur; 

- să-şi rezolve conflictele; 

- să se cunoască mai bine; 

- să conştientizeze impactul propriului comportament asupra celorlalţi. 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR ÎN CICLUL PRIMAR 
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 „Creativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiul o face 

să înflorească, în timp ce descurajarea o înăbuşă adesea chiar înainte ca ea 

să se poată transforma în floare” (T. Carlyl) 

 

Creativitatea este o caracteristică umană, prin care personalitatea este scoasă din 

anonimat, se eliberează și participă în mod irepetabil la nașterea și înflorirea valorilor 

materiale, artistice, morale, tehnice, științifice. Factorul de bază în creativitate este motivația 

de a realiza ceva creativ. Talentul, personalitatea și deprinderile ne arată ce poate să facă un 

copil, pe când motivația ne arată ce va face. Termenul creativitate a fost propus de către G. 

Allport. Cuvântul latin care a servit drept bază pentru a forma acest termen este creare şi 

însemna a naşte. Şi, întradevăr, a crea înseamnă a face un lucru care nu a mai fost până la 

momentul dat, a născoci idei ce n-au existat, a inventa aparate care nu au mai fost ş. a.  

Există opinii conform cărora fenomenul creaţiei evoluează invers proporţional cu vârsta. 

După opinia lui E. P. Torrance, traseul creativităţii evoluează astfel: creşte până la 9 ani, 

stagnează între 9-12 ani şi cunoaşte un apogeu remarcabil între 12-17 ani. A. Stoica, 

preocupată de a surprinde culoarea naţională a creativităţii în şcoala românească, constată o 

ascensiune în intervalul dintre 14-15 ani, când originalitatea şi flexibilitatea regresează. Mai 

recent, prin suport experimental, s-a demonstrat că originalitatea (adică factorul fundamental 

specific al creativităţii) se plasează la pubertate pe un loc periferic în ierarhia gândirii 

divergente, ceea ce evocă nu numai prezența unui conformism intelectual la ambele sexe, ci şi 

necesitatea ca, print-un antrenament creativ special organizat în şcoală, să se poată valorifica 

mai profund potenţialul creativ al vârstei . 

La vârsta şcolară mică procesul de studiu solicită din plin forţele creative ale elevului. 

Odată păşind pragul şcolii, copiii sunt antrenaţi într-o muncă intelectuală continuă, în bună 

parte necunoscută lor. În asemenea situaţii experienţa de viaţă şi cunoştinţele acumulate 

anterior se dovedesc a fi insuficiente pentru obţinerea unui rezultat pozitiv și copiii îşi 

activează potenţialul creativ. La această vârstă copiii dispun în mod natural de însuşiri 

imanente creativităţii. E vorba de una din perioadele senzitive în viaţa copilului, când anumite 

însuşiri psihice, prin efort minim, dezvoltarea dimensiunilor de personalitate corespunzătoare 

lor. În acest caz ne referim la creativitate. Majoritatea cercetătorilor susţin că, la vârsta micii 

școlarități, suportul natural al creativităţii îl constituie însuşirile psihice caracteristice 

copilului: activismul intelectual, receptivitatea vie, interesul de cunoaştere sporit, curiozitatea 

mereu activă, sensibilitatea afectivă şi sensibilitatea la probleme, necesitatea de 

autoexprimare, succes şi apreciere. Predispoziţiile naturale pot avea soartă diferită. În cazul 

unui subiect înzestrat cu trăsături de personalitate favorabile creativităţii, exprimate într-un 

mediu cultural, istoric şi social favorabil factorilor sociali, vor atinge un grad de dezvoltare 

înalt chiar şi în lipsa unei instruiri orientate în acest scop. Dacă nu avem prezenţi factorii de 

personalitate şi cei sociali, fără o instruire bine organizată, germenii potenţialului creativ 

rămân nevalorificați. Deşi fiecare copil normal dezvoltat deţine facultatea creativă, 

eficacitatea ei diferă de la subiect la subiect. 

Factorii psihici ai creativității pot fi grupaţi în trei categorii principale: 

1. intelectuali, ce ţin de imaginaţie, gândire, memorie, inteligenţă etc.; 

2. aptitudinali, axați îndeosebi pe aptitudinile speciale; 

3. de personalitate şi motivaţionali (motivaţii, atitudini, interese, aspiraţii, voinţă etc.). 
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Nu mai puţin importanţi sunt factorii de personalitate în dezvoltarea creativităţii care se 

manifestă la nivelurile cognitiv, intelectual, aptitudinal. 

Cercetarea experimentală a fost realizată pe un eșantion de 200 de subiecţi de vârstă 

şcolară mică (10 -11 ani).  

Scopul:  

a) studierea gradului de dezvoltare a creativității la vârsta şcolară mică;  

b) determinarea diferenţelor de gen în dezvoltarea creativității la vârsta şcolară mică;  

c) determinarea diferențelor în dezvoltarea creativității în dependență de locul de trai al 

copiilor. 

Ipotezele cercetării: 

1. La vârsta şcolară mică există diferențe de gen în dezvoltarea și manifestarea 

creativităţii. 

2. La vârsta școlară mică există diferențe în dezvoltarea și manifestarea creativității în 

dependență de locul de trai al copiilor (urban – rural) 

 După prelucrarea datelor s-a constatat că creativitatea la vârsta școlară mică este 

dezvoltată mai bine (nivel mai înalt) la fete în comparație cu băieții. Școlarii din mediul urban 

au un nivel mai ridicat de creativitate în comparație cu semenii din mediul rural.  

În vederea stabilirii copiilor creativi, Torrance (1964) formulează următoarele premise 

ale învăţării creative:  

a. Iniţiativa proprie: profesorul trebuie să lase elevilor iniţiativa de a gândi 

independent, deoarece, numai pe calea exerciţiului, elevul va învaţa să gândească creativ. Pe 

de altă parte, gândirea trebuie să se desfăşoare într-o formă care să-l intereseze pe elev. 

Iniţiativa se manifestă prin curiozitate, uimire, punerea de întrebări. Bruner (1959) şi 

Suchman (1961) demontrează că educatorii care stimulează elevii să pună întrebări şi să caute 

metode inventive obţin o dezvoltare a creativităţii.  

b. Învăţarea independentă: cercetările de la Minnesota au demonstrat că elevii care 

sunt stimulaţi să citească şi să scrie, în afara programului şcolar, sunt cei care învaţă mai mult 

şi cu plăcere.  

c. Necesitatea revizuirii conceptului de maturitate necesară unei activităţi 

oarecare: elevii nu trebuie să fie reţinuţi de la efectuarea unor activităţi dorite, chiar dacă ele 

nu corespund vârstei lor. Cu riscul de a se simţi frustraţi datorită neputinţei de realizare a 

scopului pe care singuri şi l-au propus, ei se vor simţi totuşi stimulaţi să-şi continue 

cercetările.  

d. Încrederea în sine: mulţi elevi nu manifestă nici măcar năzuinţa de a fi talentaţi, 

pentru că nu vor să fie altfel decât toţi ceilalţi colegi, această atitudine fiind determinată de 

conformism. Un alt element în sprijinul creativităţii constă în necesitatea de a veni în ajutorul 

acestor elevi, făcându-i conştienţi de posibităţile pe care le au de a se manifesta creativ şi de 

a-şi dezvolta această creativitate. Personalitatea elevului trebuie să fie scoasă în evidenţă şi 

promovată, relevând aptitudinile prin care el se deosebeşte de ceilalţi elevi.  

e. Felul în care reacţionează mediul reprezintă o altă condiţie importantă de 

dezvoltare a creativităţii. Torrance, vorbind despre mediul care stimulează creativitatea, 

foloseşte termenul de responsive şi nu pe cel de permissive. Această diferenţiere este 

importantă, deoarece nu este suficientă atitudinea de îngăduinţă a celor din jur; mai este 

necesar să ştii cum poate fi ea în activitatea de învăţare. 

Utilizând jocul didactic în procesul instructiv - educativ, copilul își angajează întreg 

potențialul psihic, își cultivă creativitatea. În activitatea didactică nu trebuie ignorat raportul 

dintre evoluţia randamentului intelectual şi starea fizică generală. Jocurile didactice oferă un 

cadru propice pentru învăţarea activă, participativă, stimulând iniţiativa și creativitatea 

elevului. Obiectivele instructiv - educative ale fiecărui obiect de studiu pot fi mai bine 

realizate prin utilizarea jocului. Acesta, prin natura sa, cuprinde o motivaţie intrinsecă: de a 
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mobiliza resursele psihice ale copiilor, de a asigura participarea lor creatoare, de a le capta 

interesul, de a-i angaja afectiv şi atitudinal. Elementele de joc: descoperirea, ghicirea, 

simularea, întrecerea, surpriza, aşteptarea vor asigura mobilizarea efortului propriu în 

descoperirea unor soluţii, în rezolvarea unor probleme, stimulând puterea de investigaţii şi 

cointeresarea continuă. 

La nivelul claselor CP – IV, în structura metodelor activ-participative ( 

brainstorming-ul, cubul, metoda celor şase pălării, chindogu, diagramele why-why, 

diadramele Ishikawa etc.) îşi găsesc cu maximă eficienţă locul, jocurile didactice, care 

constituie o punte de legătură între joc, ca tip de activitate dominantă în care este integrat 

copilul în perioada preşcolară, şi activitatea specifică şcolii – învăţarea. Jocurile didactice sunt 

metode active, care solicită integral personalitatea copilului. Integrarea organică a jocului în 

structura de învăţare a şcolarilor mici este de natură să contribuie la realizarea unor 

importante obiective ale formării personalităţii copilului. Jocul didactic are un conţinut şi 

structură bine organizate, subordonate particularităţilor de vârstă şi sarcinii didactice, se 

desfăşoară după anumite reguli şi la momentul ales de adult, sub directa lui supraveghere, rol 

important capătă latura instructivă, elementele de distracţie nefiind mediatori ai stimulării 

capacităţilor creatoare. Considerarea jocului didactic ca metodă de stimulare şi dezvoltare a 

creativităţii se argumentează prin capacităţile de antrenare în joc a factorilor intelectuali şi 

nonintelectuali evidenţiaţi în cercetările de până acum. Jocurile didactice cuprind sarcini 

didactice care contribuie la modificarea creatoare a deprinderilor şi cunoştinţelor achiziţionate 

la realizarea transferurilor între acestea, la dobândirea prin mijloace proprii de noi cunoştinţe. 

Ele  

angajează întreaga personalitate a copilului, constituind adevărate mijloace de evidenţiere a 

capacităţilor creatoare, dar şi metode de stimulare a potenţialului creativ al copilului,  

referindu-se la creativitatea de tip şcolar, manifestată de elev în procesul de învăţământ, dar 

care pregăteşte şi anticipează creaţiile pe diferite coordonate.  

Copiii pot învăţa să utilizeze bine informaţiile, timpul, spaţiul şi materialele puse la 

dispoziţie, li se poate dezvolta spiritul de observaţie, spiritul critic şi autocritic, capacitatea 

anticipativ - predictivă, divergenţa şi convergenţa gândirii, flexibilitatea şi fluenţa. Poate fi 

solicitată capacitatea elevilor de a se orienta într-o anumită situaţie, de a propune soluţii, de a 

le analiza şi opta pentru cea optimă, de a extrapola consecinţele unei anumite situaţii concrete, 

de a interpreta şi evalua anumite experienţe, fenomene, situaţii. Manifestând creativitate, 

învăţătorul va determina avântul libertăţii şi creativităţii copiilor, va realiza ehilibru între 

preocupările pentru formarea gândirii logice, raţionale, flexibile, fluide, creatoare, depăşind 

înţelegerea îngustă, eronată, potrivit căreia libertatea de manifestare şi creaţie a copiilor se 

dezvoltă spontan. Creativitatea, ca formaţiune complexă de personalitate, se formează şi 

exersează cu metode cât mai adecvate structurii sale, metode care să acţioneze pe tot parcursul 

şcolarităţii elevului, iar din acest punct de vedere, jocurile didactice satisfac cerinţele la 

nivelul claselor primare.  

Creativitatea a fost şi va rămâne o calitate superioară a omului, fiind identificată, în 

cazul elevilor, ca o capacitate de a realiza ceva şi altceva în raport cu realitatea existentă, de a 

înţelege şi a cunoaşte pe plan material şi spiritual ceva inedit, util şi valoros. Creativitatea este 

o caracteristică a personalităţii umane, aceasta fiind necesar a fi descoperită, cultivată şi 

modelată spre a deveni ceva UNIC. Şcoala este unul dintre cele mai importante medii în care 

elevul poate primi în mod organizat cunoştinţe de artă, un mediu în care poate fi educat prin 

acest limbaj al simţirii.Talentul reprezintă o formă calitativ superioară de evidenţiere a 

aptitudinilor complexe, ceea ce face posibilă creaţia de valori noi, originale. Această zestre 

nativă este necesar a fi cultivată cu tact şi pricepere, în sensul dezvoltării potenţialităţilor 

creative ale elevilor. 
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Preocupările numeroase pentru studiul creativității, pentru găsirea și utilizarea unor 

metode de antrenare și dezvoltare a creației, la nivel individual și de grup, sunt justificate de 

cerințele sociale actuale și de viitor. Un obiectiv prioritar pentru noi, în calitate de învățători, 

va fi acela de a dezvolta în fiecare elev capacitatea de: 

 a fi creativ, plin de imaginație și resurse pentru a prevedea și a influența schimbările; 

 a avea o gândire critică, a fi capabil să definească și să rezolve o problemă; 

 a fi autonom, independent, încrezător în sine. 

Pentru stimularea creativității elevilor în lecțiile de limba și literatura română, prin 

prisma curriculum-ului, nu putem să nu menționăm, în primul rând, că lecția modernă 

înseamnă a nu-i da elevului „mură în gură”, ci a-l duce treptat ,,pas cu pas” spre descoperirea 

unor adevăruri, sensuri, fiind o operație cu scopuri multiple: pe de o parte dezinhibarea, 

descătușarea elevilor, iar pe de altă parte, stimularea creativității, a gândirii, a spiritului 

asociativ. 

În acest sens este vorba de folosirea ingenioasă a metodelor cunoscute, dar și a 

metodelor noi, într-o manieră care să antreneze elevii în activitatea de învățare, în însuși 

procesul descoperirii noilor cunoștințe, precum și al aplicării lor creatoare în practică. De 

altfel, stabilirea domeniilor de aplicare în practică a cunoștințelor dobândite prin efort propriu 

constituie un foarte bun mijloc de stimulare a creativității. 

Calea principală prin care se poate cultiva spiritul creator o constituie înțelegerea 

sensului figurat al unor cuvinte, folosirea acestora în contexte noi, crearea unor structuri de 

limbă cu ajutorul lor. 

O lecție de limba și literatura română se înscrie pe traiectoria unui învățământ modern, 

dacă solicită efortul intelectual al elevilor, dacă prin activitățile pe care ei le desfășoară aduc 

anumite contribuții personale care să reprezinte rezultatul căutărilor și al investigațiilor 

personale, având astfel satisfacția strădaniilor depuse, aceasta fiind una din ,,caracteristicile 

modului uman de a fi”.  

Strategia didactică, interpretată ca mod de abordare a activității instructiv-educative, ca 

mod de combinare și organizare optimă a metodelor și mijloacelor didactice, în vederea 

realizării obiectivelor propuse este responsabilă de stimularea potențialului creativ. Fiind o 

componentă importantă a procesului instructiv - educativ, aceasta se subordonează 

obiectivelor propuse. Stimularea potențialului creativ al elevilor impune utilizarea unor 

strategii care pun accent pe antrenarea autentică a copilului, pe dezvoltarea autonomiei, a 

inițiativei, stimularea creativității, dezvoltarea interesului pentru cunoaștere a gândirii sale 

critice, în sensul formării lui ca participant activ la procesul de învățare.Dezvoltarea gândirii 

critice constituie un important obiectiv de tip formativ și se realizează prin folosirea cu 

precădere a unor stategii activ-participative. Aceste strategii nu trebuie rupte de cele 

tradiționale, ele marchează un nivel superior în spirala modernizării stategiilor didactice. 

Metodele activ-participative sunt toate situațiile care îi scot pe elevi din ipostaza de 

„obiect” al formării și îi transformă în „subiect” al formării. Metodele active îi permit 

copilului să se implice în activitate, satisfăcându-și curiozitatea și nevoia de acțiune, 
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manifestându-și creativitatea și imaginația. Elevul observă, compară, înțelege prin el însuși 

sau în colaborare cu alți colegi, trecînd de la rolul pasiv, de receptor al informației oferite de 

profesor sau de manual, la acela activ prin care descoperă diverse aspecte ale realității. 

Metodele de dezgheț sunt metode active de comunicare plasate la începutul unei 

secvențe de învățare (și nu numai) care direcționează atenția către noul conținut, făcând 

legătura cu experiența anterioară de viață a elevilor. Exercițiile trebuie să fie scurte și 

dinamice și să antreneze în activitate toți elevii. Învățătorul poate imagina soluții originale, 

recurgând la diverse tipuri de inteligențe: verbală, chinestezică, muzicală, vizuală etc. Aceste 

exerciții au un rol important în motivarea elevilor pentru secvența de învățare ce urmează, 

ajutând la captarea atenției, la înlăturarea oboselii și a monotoniei. 

În lecțiile de limba și literatura română se pot exprima opinii personale cu privire la 

personaje, fapte, evenimente, chiar studiul realizării creației, la ceea ce le-a plăcut mai mult 

etc.Trebuie reținut faptul că toate textele sunt în ultimă instanță creații. Cunoașterea lor este 

un „model” pe care-l pot urma în elaborarea, spre exemplu, de povestiri prin analogie cu cele 

citite din manual, sau de povestiri pe baza unor întâmplări văzute sau auzite. „Continuarea 

povestirii”, în general a conținutului unui text de citire, exprimarea unui alt punct de vedere cu 

privire la deznodământ, la finalul povestirii, schimbarea finalului povestirii, răspuns la 

întrebări ca: Ce s-ar fi întâmplat dacă?...Voi ce-ați fi făcut?... Cum ați fi procedat?...sunt alte 

elemente de compoziție ce pot fi utilizate cu succes în lecțiile de limbă și literatură română în 

vederea stimulării creativității elevilor. 

În cazul textelor literare, dacă într-un text se relatează despre faptele unui personaj, 

despre conduita lui exemplară, deosebită în diferite contexte de viață, se poate cere elevilor să 

construiască o povestire în care să apară un personaj care are însușiri morale, fizice opuse 

celui prezentat în text. 

La vârsta școlară mică, cristalizarea unor atitudini favorabile creativității și dezvoltarea 

proceselor de cunoaștere implicate în creativitate se poate realiza prin folosirea dominantă a 

metodelor active, a metodelor bazate pe problematizare, pe acțiunea reală și fictivă, pe 

explorare. Descrirea, povestirea explicația sunt absolut indispensabile pentru activitățile din 

școală, dar, în perspectiva stimulării creativității, se impune optimizarea lor prin o permanentă 

problematizare a comunicării (prin introducerea unor întrebări - problemă, a interogației și a 

invocației retorice, a dialogului). 

Conversația își sporește valorile ei formative dacă este mai suplă, mai puțin dirijată, 

bazată pe faptele de viață trăite de copil. Întrebările cuprinzătoare solicită gândirea 

productivă, favorizează spontaneitatea și inițiativa. Se impune armonizarea întrebărilor 

convergente cu întrebări divergente, întrebări evaluative și întrebări predictive. Conversația în 

grup favorizează găsirea unei diversități de modalități rezolutive, capacitatea de comunicare, 

interacțiunile, cooperarea, atitudinea pozitivă față de comunicare, respectul față de valorile 

emise de ceilalți, dezvoltă capacitatea de observație, de argumentare, încurajează tendința de 

afirmare. Este foarte important să obișnuim elevul să formuleze răspunsuri adecvate, să 

completeze răspunsul elaborat de colegi, și mai ales, să formuleze el însuși întrebări, întrucât 

întrebarea este un act de meditație, de reflecție. 

Observarea, cu formele ei (spontană și neorganizată, dirijată din exterior, enumerativă și 

descriptivă, organizată și sistematică), instrumentează pe copil cu spiritul de observație, 

capacitatea de descoperire și definire a problemelor, capacitatea apreciativă și descriptivă. 

Conduita interogativă față de realitate, îmbinarea intuiției senzoriale cu intuiția intelectuală, 

curiozitatea, comunicarea cu sine și cu realitatea se formează și se dezvoltă prin această 

metodă. Cunoștințele la care ajunge copilul prin observare sunt încărcate acțional și afectiv, și 

de aceea, mult mai stabile. 

Un bun cadru didactic este acela care este capabil de o mare varietate de  stiluri 

didactice, având capacitatea să-și adapteze munca sa diferitelor circumstanțe, să confere 
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predării flexibilitate și mai multă efeciență. Un stil modern și actual este cel creativ: unele 

cadre didactice dovedesc mai multă flexibilitate decât altele în comportamentul lor didactic, 

fiind receptive la ideile și experiențele noi, manifestând îndrăzneală, mai multă independență 

în gândire și în acțiunea didactică, cu capacitatea de a-și asuma riscuri și sunt dispuse să 

încerce noi practici, noi procedee, variate elemente de compoziție în cadrul lecțiilor de limbă 

și literatură română, printre care: 

Floarea de nufăr  

Aceasta presupune deducerea de conexiuni între idei, concepte, pornind de la o temă 

centrală. Problema sau tema centrală determină cele opt idei secundare care se construiesc în 

jurul celei principale, asemeni petalelor florii de nufăr. Cele opt idei secundare sunt trecute în 

jurul temei centrale, urmând ca apoi ele să devină la rândul lor teme principale pentru alte opt 

petale de nufăr. Pentru fiecare din aceste teme noi centrale se vor construi câte alte noi opt 

idei secundare. Astfel, pornind de la o temă centrală, sunt generate noi teme de studiu pentru 

care trebuie dezvoltate conexiuni noi și concepte noi. Tehnica Lotus stimulează munca 

colaborativă în echipă și efortul creativ al fiecărui membru al grupului în soluționarea sarcinii 

date. Există și o oarecare competiție între grupe, în sensul găsirii celei mai potrivite idei, în 

rapiditatea cu care lucrează un grup față de altul, cu toate că acestea nu se înscriu în 

dezideratele metodei. 

Scrie ce vezi( Freewriting) 
Este tehnica ce stimulează creativitatea, formează abilități de ordonare a gândurilor și de 

orientare a imaginației. Se propune un citat sau un enunț, o îmbinare, un cuvânt adecvat 

pentru declanșarea imaginației. Elevul trebuie să scrie fără a se opri orice asociații, gânduri ce 

îi vin în minte, fără a urmări logica expunerii și corectitudinea de limbă, fără a se opri din 

scris și fără a discuta pe parcursul unui anumit timp. 

Mozaicul 

Este o metodă complexă ce oferă un potențial uriaș pentru  dezvoltarea sentimentului de 

responsabilitate. Aceasta se bazează pe distribuirea sarcinilor de învățare unor grupuri de elevi 

astfel ca în urma colaborării fiecare elev să aibă întrega schemă de învățare. Strategia 

mozaicului este focalizată pe dezvoltarea capacităților de ascultare, vorbire, cooperare, 

reflectare, gândire creativă și rezolvare de probleme. Astfel, elevii trebuie să asculte activ 

comunicările colegilor, să fie capabili să expună ceea ce au învățat, să coopereze în rezolvarea 

sarcinilor, să găsească cea mai potrivită cale pentru a-i învăța și pe colegii lor ceea ce au 

studiat. Totodată, elevii - experți trebuie să se asigure că, în final, toți ceilalți stăpânesc 

materialul prezentat de ei, domeniu în care sunt experți. 

Explozia stelară   

Este o metodă similară brainstorming-ului. Are punctul de plecare din centru 

conceptului și se împrăștie în afară, cu întrebări, asemeni exploziei stelare. Aceasta este o 

metodă de stimulare a creativității, o modalitate de relaxare a copiilor și se bazează  pe 

formularea de întrebări de tipul  ce? cine? unde? de ce? când? și realizarea de conexiuni între 

ideile descoperite în grup prin interacțiune pentru rezolvarea de noi probleme și noi 

descoperiri. Pe steaua mare se desenează sau se scrie ideea centrală iar pe alte cinci steluțe 

mai mici se scrie câte o întrebare. În final, fiecare echipă adresează întrebările elaborate fie 

individual, fie un reprezentant al grupului. Copiii celorlalte grupuri răspund la întrebări sau 

formulează întrebări pentru răspunsuri. 

Sinectica 

Această  metodă presupune asocierea unor idei aparent fără legătură între ele. Are în 

vedere stimularea creativității participanților pentru formularea de idei și ipoteze, folosind 

raționamentul prin analogie. Scopul sinecticii este de a elibera participanții de orice 

constrângeri și de a le îngădui să-și exprime liberi opiniile vis-a-vis de o problemă pe care 

trebuie s-o abordeze dintr-o perspectivă nouă. Metoda incită la dezvoltarea de idei inedite și 
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originale și la asociații de idei, mizând pe remarcabila capacitate a minții umane de a face 

legături între elemente aparent irelevante. 

Ciorchinele (Word-map, rețea de semnificații) 
Este o metodă grafică ce stimulează gândirea critică și creativitatea elevilor. Ei sunt puși 

în situația de a crea o stuctură grafică, utilizând informațiile/cunoștințele acumulate la o lecție/ 

unitate de învățare, ori să ajungă să descopere noi informații după lectura unui text. 

Metoda inteligențelor multiple  
Metoda presupune cunoaștera profilului de inteligență al elevilor, aflarea punctelor tari 

și a punctelor slabe și, de aici, apecierea unicității acestora. Cele opt tipuri de inteligență sunt: 

inteligența lingvistică, inteligența logico-matematică, spațial-vizuală, muzicală, corporal-

kinestezică, interpersonală, intrapersonală, naturalistă. Cea mai importantă aplicare didactică a 

acestei metode constă în promovarea înțelegerii profunde a conceptelor fundamentale din 

diferite discipline, acordând elevilor posibilitatea de a le explora folosind o gamă largă de 

inteligențe. 

Prezentăm în continuare câteva exerciții de stimulare a creativității elevilor din ciclul 

primar: 

1.Găsește câte 3 răspunsuri la întrebările: Cine este mereu doar unul (una)? Cine sunt 

întotdeauna mai mulți (mai multe)? 

2.Povești inventate 

a)Inventați o poveste în care Albă-ca-Zăpada să se întâlnească în pădure cu șapte uriași, 

care sunt foarte răi. 

b)Inventați o poveste în care capra, iezii și lupul să fie ființe umane care trăiesc în 

vremea noastră, iezii fiind elevi în școala voastră. 

c)Inventați o poveste în care Scufița Roșie să fie rea și lupul bun. 

3.Atribuiți acțiuni specific umane cuvintelor-obiect de mai jos: 

 apele-cântă, râd..... 

 florile 

 piatra 

 soarele 

 pădurile 

 norii ...etc 

4.Găsiți definiții hazlii pentru următoarele denumiri geografice și istorice: Olt, 

Metaliferi, Gutâi, Apuseni, Prislop, Flămânzi, Gura-Humorului, Podul Înalt, Alba Iulia, Piatra 

Craiului, Orăștie... etc 

5.Poeții veseli 

Fiecare jucător scrie pe o foaie de hârtie titlul unei poezii inventate și primul ei vers. 

Foile se împăturesc și se trec mai departe la jucătorii următori. Aceștia completează strofa cu 

al doilea vers, care să rimeze cu primul și încep o strofă nouă, din care scriu primul vers. 

Versurile pot fi hazlii. La sfârșit se citesc poeziile și se premiază cea mai hazlie sau cea mai 

frumoasă. 

6.Aha, am fost și eu acolo! 

Activitatea se bazează pe o poveste pe care o creează participanții, unul câte unul. 

Astfel, este nevoie de un voluntar care să înceapă povestea, în care el este personaj principal, 

care chiar joacă, iar ceilalți din grup trebuie să imite toate mișcările, gesturile, mimica celui 

care povestește. În orice moment al poveștii, oricare dintre participanți poate interveni prin 

exclamarea: “Aha, am fost și eu acolo!” și să continue povestea. Atunci când există o 

intervenție cu exclamarea amintită, tot grupul trebuie să dea replica: “Și ce-ai văzut, 

prietene?”,abia apoi cel care a intervenit putând continua. 

7.Muzeul nasturilor 
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Se aduce în clasă o colecție de nasturi. Fiecare elev primește un nasture (alege unul). Pe 

baza nasturelui primit, elevul are de scris „Istoria ipotetică a nasturelui“ pe care l-a primit.El 

trebuie să scrie cât mai multe detalii: al cui a fost, cum arăta persoana care l-a purtat, cum 

arăta vestimentația de la care a căzut, cât timp a fost purtată vestimentația respectivă, cum a 

fost pierdut etc. 

8.Ce s-ar întâmpla dacă...? 

Jocul deschide câmpul unei ipoteze înăuntrul căreia posibilul devine realitate, virtualul, 

actualitate. Întrebările trebuie astfel formulate încât să stimuleze gândirea divergentă. 

Exemplu: Ce s-ar întâmpla dacă mâine ai fi numit ministrul învățământului? Ce s-ar întâmpla 

dacă rechinii s-ar preface în copii? Etc. 

9. Realizați un desen pornind de la un oval. Dați un titlu desenului. 

10.Răspunsuri multiple 

a)  Ce este alb și ușor?  b)  Ce este închis la culoare și greu? c)  Ce este roșu și fierbinte? 

11.Alfabetul viețuitoarelor 

Scrieți câte un nume de animal care să înceapă cu a,b, c, d, f, g, m și  dați-i o definiție 

proprie, ca în modelul de mai jos: 

arici=ghem de ace 

12.De-a reporterul 

Ora de geografie:  Un elev este prezentator TV pentru rubrica Meteo 

Ora de științe:   Interviu cu o plantă 

Ora de istorie:  Interviu cu un rege (voievod, sultan) etc 

13.Imaginează-ti că te întâlnești cu peștișorul fermecat. Scrie trei dorințe pe care el vrea 

să ți le îndeplinească. 

14.Povești actualizate 

Împărăteasa din Albă-ca-Zăpada de Frații Grimm, mama vitregă a prințesei, este 

directoarea unei companii de calculatoare. Albă-ca-Zăpada lucreză și ea și începe s-o 

depășească în cunoștințe. Trebuie imaginată o compunere pornind de la aceste date. 

Cenușăreasa nu merge cu o caleașcă la bal, ci cu o motocicletă. 

15.Dragonul 

Se ia o hârtie lungă și se împăturește. Pentru amuzament se poate face fiecare parte 

îndoită din altă culoare. Li se cere elevilor să scrie un vers pe o parte și se împăturește hârtia 

astfel, încât să nu se vadă scrisul. I se dă colegului să scrie un alt vers. Se continuă până se 

termină dragonul. Apoi se citește în fața clasei poezia făcută de un grup. 

16.Povești inversate 

După ce li se citește elevilor o poveste, se modifică rolurile din text: cei buni devin cei 

răi și invers. Se cere construirea unei noi povești în condițiile date. De exemplu, Scufița Roșie 

este rea și lupul este bun, cei șapte pitici sunt șapte uriași, care sunt tâlhari... 

17.Dă mai multe răspunsuri la următoarele întrebări: 

 Cine este ca marea de albastră? 

 Cine este ca marea de nesfârșită? 

 Cine este ca marea de neliniștită? 

 Cine este ca marea de adâncă? 
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Învățarea creativă reprezintă acea formă a învățării care are ca scop final realizarea unor 

comportamente individuale și colective orientate spre căutarea, aflarea și aplicarea noului. 

Printre obiectivele urmărite de învățarea creativă pot fi enumerate: formarea, la persoanele și 

colectivitățile supuse procesului instructiv- educativ, a unor structuri psihice operatorii pentru 

o rezolvare a problemelor într-o manieră inovatoare, nonrutinieră, promovarea și asimilarea 

unor tehnici și metode euristice la toate nivelurile procesului de învățământ. 

Învățarea creativă urmărește să formeze sentimente și pasiuni pentru nou, pentru 

descoperirea științifică, inovația tehnică, creația artistică, inovarea socială. Acest tip de 

învățare intenționează să fundamenteze teoretic și metodologic activitatea de asimilare a 

cunoștințelor de către elevi prin înțelegere, asociere și combinare, astfel încât din cunoștințele 

date să rezulte altele noi, originale și valoroase. Ea urmărește cultivarea unui stil de muncă 

receptiv la nou, a unui comportament inovativ, bazat pe încercare-eroare-succes-rezolvare. 

Ne ajută să fim creativi, cu năzuința spre necunoscut, spre rezolvarea enigmelor, 

încercarea de a afla ce se întâmplă dincolo de aparență. Când învățăm, putem elabora scheme 

grafice pentru a ne ordona ideile, dar și pentru a putea reactualiza mai ușor cunoștințele, mai 

ales dacă avem o bună memorie vizuală. Unele idei pot fi reprezentate chiar sub forma unor 

desene. 

Pornind de la o succesiune de observații realizate în cadrul școlii, au fost identificați o 

serie de factori cu efect inhibitor asupra comportamentului creativ al elevilor. 

a) Prima categorie de factori circumscrie anumite caracteristici ale elevilor. 

Acești factori inhibitori pot lua forma unor blocaje de natură emoțională, de natură 

culturală și perceptivă: 

 intoleranța față de opiniile colegilor; 

În scopul atenuării acestei tendințe, e necesar să-i ajutăm pe elevi să-și dezvolte 

toleranța pentru nou, unic și chiar pentru unele idei bizare.  

 percepția de sine devalorizantă, surprinsă adesea în afirmații de genul: „Nu sunt o 

persoană creativă", „Nu am făcut niciodată nimic deosebit"; 

Încurajându-i pe elevi să-și reconsidere aceste autoevaluari negative, recurgând la 

alternative de genul: „Sunt original", „Nu-mi pasă de ceea ce gândesc alții despre modul cum 

văd eu lucrurile", va duce la creșterea nivelului de creativitate al elevilor. Elevii pot fi învățați 

că într-o anumită situație se poate acționa în diferite moduri. Dezvoltarea acestei deprinderi va 

induce la elevi: o stimulare a gândirii creative, creșterea stimei de sine și  reducerea nivelului 

de anxietate în cazul necesității rezolvării unor sarcini slab structurate. 

 frica de ridicol are un efect paralizant; din dorința de a nu face greșeli, de a nu se 

expune, de a nu fi criticați, unii elevi preferă să nu acționeze, să stea în umbră;  

 conformismul și dependența excesivă de opiniile altora, dorința de a se ajusta valorilor 

și modelelor sociale;  

 incapacitatea de a se interoga asupra evidentului; 

 tendința de a interpreta orice structură ca fiind închisă.  

Această tendință rezultă frecvent din modul de prezentare al materialului didactic de 

către profesor. Acest material comportă frecvent un caracter static și suficient, nu invită și, 

uneori, nici nu permite interpretări sau interogații. 
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b). Alți factori inhibitori ai creativității țin de profesor: 

 anumite tipare comportamentale ale profesorului cum ar fi: sancționarea îndrăznelii de 

a pune întrebări incomode, accentul exagerat pus în clasă pe competiție, critica prematură;   

 utilizarea de către profesor a unor "enunțuri ucigașe" de genul: "Asta nu e logic", 

"Cine știe răspunsul corect?", "Poți s-o dovedești?", prea academic/demodat/extravagant;  

 accentul pus în școală pe reproducere, neaprecierea suficientă a originalității. 

Distingem astfel:  

 profesori stimulativi ce încurajează autoexprimarea, profesori disponibili și în afara 

orelor, și profesori inhibitivi, lipsiți de entuziasm, hipercritici, rigizi și conservatori; 

 profesori ce induc elevilor necesitatea lucrurilor sigure, indubitabile prin obiceiul de a 

insista până când obțin răspunsul anticipat de ei, în forma dorită. 

c). O ultimă categorie de factori se referă la sistemul de învățământ: 

 supraîncarcarea școlară;  

 manuale dense și organizate deductiv, prezentând un extract de știință cât mai concisă 

și sistematizată, dar în nemișcare, dându-i elevului impresia că omul a descoperit toate 

deodată. Astfel, enigmele pe care inteligența omului nu le-a dezlegat nu își au locul în 

manuale. 

În concluzie, evaluarea frecventă de către profesor în timpul orelor, accentul pus pe 

competiție, restricționarea răspunsurilor posibile, încurajarea conformismului pot reduce 

tendințele creative ale elevilor. 

E dificil pentru mulți profesori să conceapă faptul că nu este necesar să evalueze imediat 

tot ceea ce fac elevii. Sunt necesare perioade de timp mai îndelungate, pe parcursul cărora o 

persoană să aibă posibilitatea să învețe și să se exprime în absența "amenințării" unor evaluări 

imediate. Evaluarea externă este deseori percepută la modul negativ, drept amenințătoare, fapt 

ce creează o atitudine defensivă și inhibă creativitatea.  

Creativitatea nu trebuie asimilată unei caracteristici specifice unor indivizi izolați, ci 

drept rezultantă a interacțiunii optime dintre sistemul cognitiv al unei persoane și contextul 

sociocultural în care se dezvoltă. Ca atare, un mediu armonios, care stimulează exprimarea 

liberă, poate contribui la dezvoltarea potențialului creativ al elevului. Un astfel de mediu se 

caracterizează prin următoarele componențe: alocarea de către profesor a unor resurse 

substanțiale de timp în vederea dezvoltării gândirii creative a elevilor, recompensarea ideilor 

și produselor creative, încurajarea riscului de-a oferi răspunsuri inedite, tolerarea unor 

răspunsuri greșite sau neașteptate, imaginarea unor alte puncte de vedere, explorarea 

mediului, interogarea unor fapte bine-cunoscute sau unor presupuneri, generarea unor ipoteze 

multiple, centrarea mai degrabă pe idei mai generale decât pe fapte specifice, gândirea asupra 

procesului gândirii. 

Este știut faptul că, în general, copiii sunt creativi, prezentând o bogată imaginație, 

învățând prin explorare, risc, manipulare, testare și modificare. Însă, odată ce intră în școală, 

gândirea lor divergentă se transformă insidios în contrariul ei și anume într-o gândire de tip 

convergent. Acest tip de gândire orientează demersurile rezolutive spre un mod unic de 

rezolvare a unei probleme.  

Cum ar putea profesorii să promoveze o gândire de tip creativ?  Înainte de toate, 

conștientizând faptul că acest lucru este realizabil. Profesorul este într-o poziție cheie în ceea 

ce privește facilitarea comportamentului creativ al elevilor. Astfel, profesorul poate încuraja 

sau, dimpotrivă, descuraja manifestările creative prin acceptarea sau respingerea a ceea ce 

este neuzual sau  imaginativ.  

Modalități prin care profesorul poate stimula creativitatea în clasă : 

 aceptarea și încurajarea gândirii de tip divergent; 
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Exemple: Pe parcursul discuțiilor din clasă, profesorul poate formula întrebări de genul: 

„Poate cineva să sugereze un alt mod de-a înțelege această întrebare?" Recompensați 

încercările de-a găsi soluții inedite, chiar dacă produsul final nu e unul perfect sau expectat. 

 tolerarea opiniilor nonconformiste; 

Exemple: a solicita elevilor să-și argumenteze opiniile divergente. Asigurați-vă că elevii 

nonconformiști au acces egal la privilegiile și recompensele pe care le acordati celorlalți. 

 încurajarea elevilor să aibă încredere în propriile lor judecăți; 

Când elevii pun o întrebare e important să fie luat în calcul și faptul că ei pot răspunde, 

reformula sau clarifica întrebările pe care le formulează. În consecință, trebuie facilitate astfel 

de activități.  

 sublinierea faptului că oricine este capabil să realizeze activități creative într-o anumită 

formă; 

Evitați descrierea marilor artiști sau inventatori prin trăsături specifice unor 

supraoameni. 

Recunoașteți și apreciați eforturile creative ale fiecărei activități a elevilor.  

Sugestii privind modul în care profesorul poate dezvolta în clasă o atmosferă care să 

faciliteze creativitatea: 

 încurajarea elevilor să gândească, să descopere fără a fi amenințați cu evaluarea 

imediată ; 

Evaluarea continuă, îndeosebi în timpul învățării inițiale îi determină pe elevi să aibă 

teamă de utilizarea unor modalități creative de învățare. E importantă acceptarea erorilor pe 

care le recunosc ca parte a procesului creativ. 

 încurajarea curiozității, explorării, experimentării, punerii de întrebări, testării și 

dezvoltării talentelor creative ; 

 Elevii trebuie învățați să exploreze, să vizualizeze o problemă, să inventeze sau să 

modifice unele din procedurile învățate, să asculte și să argumenteze, să-și definească 

scopurile și să coopereze în echipă.  

 recompensarea exprimării unor idei noi sau a unor acțiuni creative;  

 neimpunerea propriei soluții în rezolvarea unor probleme;  

 provocarea elevilor cu idei incongruente și paradoxuri aparente; 

 oferirea de evaluări deschise, idei controversate care să-i provoace să găsească și să-și 

pună probleme; 

 încurajarea elevilor să-și noteze ideile proprii, tinând anumite jurnale, caiete de notițe. 

Profesorii care aplică aceste principii renunță la a oferi doar un flux permanent de 

cunoștințe. Ei devin astfel mediatori între copil și realitate și nu doar o sursă directă a 

furnizării de informație. Astfel cercetările au arătat că acești profesori, în timpul orelor, 

frecvent: 

- alocă o cantitate mai mare din timp adresării de întrebări, comparativ cu media 

profesorilor; 

- refuză să răspundă imediat unor întrebări reflectându-le în replici de forma: „Dar tu ce 

crezi?", "Cum vezi tu lucrurile?" ; 

- adresează întrebări cu caracter divergent de genul: „Ce s-ar întâmpla dacă.. ?", „Ce te 

face să crezi aceasta?" ; 

- nu oferă un feedback evaluativ imediat, ci acceptă și manifestă interes pentru 

răspunsurile paradoxale.  

Învățând creativ, devenim creativi. Aplicând metodele și tehnicile de învățare creativă, 

învățarea nu numai că nu va mai fi un chin, cum se întâmplă să fie adesea pentru elevii noștri, 

dar va deveni o reală plăcere. Vor conștientiza că tot timpul există în jurul lor câte ceva ce 

poate deveni  interesant și care le poate fi util ulterior. 
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Rezultatul acestor strategii proprii este că elevii înșiși vor tinde să-și pună probleme, să 

descopere noi probleme și să problematizeze asupra unor lucruri acceptate ca adevărate.  
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JOCUL – EXPLORAREA CREATIVĂ  

A LUMII DIN JURUL COPIILOR 
 

Profesor învățământ preșcolar Ioana Hordencu  

Grădinița PP ”Ion Creangă” Medgidia 

 

 

Creativitatea constituie una dintre cele mai importante valori umane, sociale și 

educaţionale, și este cu predilecție abordată în contextul educațional actual. În ultimele 

decenii cercetările creativității au căpătat un caracter preponderent experimental şi o amploare 

fără precedent, exprimată atât în numărul mare de studii, cât şi în varietatea de aspecte 

abordate. O societate care stimulează creativitatea asigură cetăţenilor săi libertăţi de bază: 

libertatea de studiu şi pregătire, libertatea de explorare şi investigare, libertatea de exprimare 

şi libertatea de a fi ei înşişi.  

Sintagma „a fi tu însuţi” vizează abordarea pedagogică centrată pe copil, şi în acest 

sens, impactul așteptat al Curriculumului pentru educația timpurie 2019 (p. 5), are în vedere 

următoarele:  

 „Abordările pedagogice centrate pe copii pot să susțină mai eficient dezvoltarea 

generală a copiilor, să ofere sprijin pentru strategiile lor de învățare și să promoveze 

dezvoltarea lor cognitivă și non - cognitivă, printr-o axare mai țintită asupra învățării practice, 

asupra jocurilor și interacțiunilor sociale”.   

 „Alegerea, organizarea activităților și a instrumentelor pedagogice fac adesea 

obiectul unui dialog între educatori și copii. Educația timpurie ar trebui să ofere un spațiu 

social, cultural și fizic sigur și primitor, în care copiii să beneficieze de o serie de posibilități 

de a-și dezvolta potențialul. Conform studiilor privind pedagogia optimă în educația timpurie, 

un copil și un adult receptiv sunt condiții esențiale pentru învățare și dezvoltare”.  

Pornind de la bunele practici naționale și europene în elaborarea curriculum-ului pentru 

educația timpurie, Curriculumul pentru educația timpurie 2019 abordează dezvoltarea 

holistică a copiilor în domenii largi pentru dezvoltare și susține realizarea unui echilibrul 

adecvat între învățare și dezvoltarea armonioasă a personalității, cu un accent puternic pe 

comunicare, interacțiune și dialog ca factori-cheie care susțin învățarea și starea de bine a 

copiilor, prin crearea de mesaje semnificative / relevante pentru copil și pe sentimentul 

apartenenței la grup. Copilul evoluează continuu de-a lungul existenţei sale, iar participarea la 

procesul de educaţie este un element cheie pentru asigurarea acestei evoluţii. 

Curriculumul pentru educație timpurie 2019 pune un accent deosebit pe „conceptul de 

dezvoltare globală a copilului, considerat a fi central în perioada copilăriei timpurii, în 

contextul în care, în societatea de azi, pregătirea copilului pentru şcoală şi pentru viaţă trebuie 

să aibă în vedere nu doar competenţele academice, ci în aceeaşi măsură, capacităţi, deprinderi, 

atitudini ce ţin de dezvoltarea socio - emoţională (a trăi şi a lucra împreună sau alături de alţii, 

a gestiona emoţii, a accepta diversitatea, toleranţa etc.), dezvoltarea cognitivă (abordarea unor 

situaţii problematice, gândirea divergentă, stabilirea de relaţii cauzale, asocieri, corelaţii etc.), 

dezvoltarea fizică (motricitate, sănătate, alimentaţie sănătoasă etc.), dezvoltarea limbajului și 

a comunicării (ascultare în vederea înțelegerii mesajului, comunicare și exprimare orală 

corectă, interes pentru scris și citit, discriminare fonetică, conștientizarea mesajului scris etc.), 

capacități și atitudini în învățare (curiozitate și interes, inițiativă, persistență, creativitate)”, 

(Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 

curriculumul pentru educație timpurie 2019, p.5). 

Fiinţa umană este prin excelenţă creatoare. Se spune adesea că în afara elementelor de 

bază ale materiei ce intră în componenţa corpurilor şi fenomenelor naturii, nu există nimic, 
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sau aproape nimic ce nu ar putea fi pus pe seama muncii şi inteligenţei creatoare a omului; 

dealtfel, treptat, însăşi natura se supune uriaşei capacităţi transformatoare şi înnoitoare umane. 

Din cercetările efectuate de diferiţi psihologi, se desprinde cu destulă certitudine concluzia că 

în şcoli creativitatea este prezentă deja într-o formă sau alta. Până la vârsta şcolară, copilul a 

parcurs un drum însemnat în dezvoltarea sa psihică, și astfel se admite că unii „indici 

subiectivi” ai creativităţii sunt prezenţi la preşcolari. Pe bună dreptate se afirmă adesea că în 

întreaga sa activitate, şi mai ales în joc, copilul mic dă dovadă de multă ingeniozitate şi 

inventivitate, semne indubitabile ale creativităţii. În acelaşi timp numeroşi psihologi şi 

pedagogi subliniază cu tărie importanţa perioadei timpurii în dezvoltarea întregii personalităţi 

a copilului, inclusiv a funcţiilor intelectuale. Explozia care are loc în planul imaginar este 

întreţinută în special de prezenţa jocului care se poate organiza oricum şi oriunde, şi prin care 

se conjugă imaginaţia reproductivă, dar se exprimă şi forme multiple de imaginaţie creatoare, 

de fantezie. Imaginaţia se exprimă activ în creativitatea generală, nespecifică, ce se exercită 

prin joc, dar şi în caracteristicile mai complexe ale vieţii interne (reverie).  

Creativitatea specifică se manifestă în produsele artistice ale copiilor în care, chiar dacă 

intenţiile sunt mai largi decât realizările, se manifestă forţa şi caracteristicile personalităţii, se 

proiectează sinele şi aptitudinile, interesele etc. Preşcolarul îşi însuşeşte tehnicile simple, 

artistice ale colegilor, construcţiilor din cuburi, nisip, pietre etc., tehnici ale artelor grafice, ale 

modelajului etc. Aceste tehnici constituie expresii ale diferitelor arte şi activităţi artizanale şi 

constituie bazele artelor spaţiului. Preşcolarul se iniţiază treptat şi în artele timpului (dansul, 

scenetele, muzica, serbările etc.). Toate activităţile de acest gen au, în perioada preşcolară, 

caracteristici ludice şi produc mare plăcere, afirmarea sinelui, fapt care întăreşte conturarea 

identităţii.    

Prin învăţarea creativă nu se urmăreste neapărat a se face din fiecare copil un geniu,dar 

putem și trebuie să reușim, ca dascăli, să facem din fiecare copil un participant activ – 

independent sau în grup – la „redescoperirea „adevărurilor despre lucruri și fenomene, atunci 

când i se indică direcţiile de cercetare sau i se dau notele definitorii, să-și pună întrebări 

similare cu cele pe care și le pune cercetătorul stiinţific cum ar fi: „cine”, „ce”, „unde”, „prin 

ce mijloace”, „în ce scop”, „cum”, „când”, deoarece ele întreţin interesul pentru cunoaștere și 

corespund spiritului de curiozitate al copilului. Cultivarea creativităţii copilului preşcolar 

constituie o premisă hotărîtoare pentru afirmarea creativităţii la vârstele ulterioare, inclusiv la 

nivelul maturităţii. 

Proiectarea şi asigurarea dezvoltării creativităţii la preşcolari se face funcţie de: 

contextul socio-educaţional în care se dezvoltă; climatul instructiv-educativ asigurat de 

instituţiile şcolare; mediul socio-relaţional în care se integrează familia, şcoala, comunitatea. 

Climatul psiho-social în care copilul trăieşte are un rol decisiv. Astfel că, un climat 

caracterizat prin deschidere, asigurarea libertăţii de afirmare şi expresie, recunoaşterea şi 

aprecierea pozitivă, ca şi prin încurajarea şi aprecierea efortului şi implicit a produsului, va 

favoriza dezvoltarea creativităţii. Stilul creativ al cadrului didactic constituie un alt factor 

propulsator pentru afirmarea creativităţii.  

Creativitatea înseamnă posibilitatea de comunicare: copilul se află într-un contact 

continuu cu lumea sa interioară şi cu lumea sa exterioară. Curiozitatea şi setea de cunoaştere îl 

face receptiv faţă de lumea exterioară. Libertatea interioară face posibilă folosirea 

cunoştinţelor acumulate de către lumea trăirilor sale subiective. Copilul care îşi manifestă 

permanent mirarea şi surpriza, încercând să surprindă ineditul lumii, neinfluenţat, este 

considerat prototipul creativităţii. 

Copilul preşcolar este prin natura sa un creativ, datorită imensei sale curiozităţi, a 

freamătului permanent pentru a cunoaşte tot ceea ce se petrece în jurul său. În perioada 

preşcolară imaginaţia se exprimă viu prin tot ceea ce face copilul la grădiniţă la toate 

activităţile. Preşcolaritatea reprezintă vârsta la care este imperios necesară stimularea 
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potenţialului creativ al copilului, neevidenţiat sau neexprimat, prin cunoaşterea şi stimularea 

aptitudinilor, prin mobilizarea resurselor latente, prin susţinerea printr-o motivaţie intrinsecă. 

Activitatea didactică trebuie înţeleasă ca un act de creaţie, acţiunile educative continue 

şi organizate în vederea stimulării şi dezvoltării potenţialului creativ vor fi centrate pe: 

îmbogăţirea reprezentărilor despre obiecte, fenomene, situații; formarea receptivităţii faţă de 

probleme; însuşirea unor modalităţi de operare a gândirii, atât algoritmice, cât şi euristice; 

dezvoltarea gândirii divergente şi convergente; însuşirea principalelor procedee imaginative; 

dezvoltarea imaginaţiei reproductive şi a imaginaţiei anticipative; dezvoltarea trebuinţei de 

cunoaştere şi cristalizarea primelor elemente ale viitoarelor interese ştiinţifice şi creative; 

dezvoltarea trebuinţelor de independenţă, de autoexprimare, de autodepăşire; cultivarea 

spontaneităţii şi independenţei;  formarea capacităţii de exprimare a propriilor idei şi soluţii; 

formarea receptivităţii pentru cooperare.  

Relevante sunt utilizarea motivaţiei pozitive şi afective, care amplifică manifestările 

creative; comportamentul educatoarei, reacţiile ei faţă de răspunsurile originale, neobişnuite 

ale copiilor, sunt foarte importante, chiar responsabile pentru manifestările creative sau 

noncreative ale acestora.  

Copiii mici învață în mod constant – prin joacă. Conform cercetătorilor din educație și a 

neurobiologilor, copiii dobândesc doar o mică parte din cunoștințe în sistemul de educație 

formală (estimările variază între 10 și 30%). Cea mai mare parte a educației lor se petrece în 

afara școlii – în familie, cu prietenii, la locul de joacă, în cartier, în programele de tip after - 

school și în centrele de zi. În fiecare zi, copiii explorează în mod creativ lumea din jurul lor. 

De când se nasc, încep să dobândească abilități complexe și cunoștințe de bază esențiale 

jucându-se și interacționând cu persoanele care îi îngrijesc și cu alți copii. Ca urmare, este 

important să facilităm și să încurajăm învățarea informală în primii ani de viață. 

„Abilitățile precursoare formează fundamentul succesului școlar ulterior, cercetările 

arată că succesul școlar depinde în mare măsură de educația și învățarea fundamentală care 

are loc înaintea începerii școlii. Așa - numitele abilități precursoare de matematică și limbaj 

au un rol important în acest context. Copiilor capabili să comunice și să-și împărtășească 

gândurile cu ceilalți și care au descoperit bucuria discutării experiențelor, planurilor și 

descoperirilor lor, le este mai ușor să învețe să citească și să scrie. Copiii curioși care au 

investigat și comparat cantități, forme și materiale când erau încă foarte mici, învață mai ușor 

aritmetică și fizică”. (Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu 

care operează curriculumul pentru educație timpurie 2019, p. 4).      

Când copiii intră la grădiniță, abilitățile personale: motorii, lingvistice, cognitive, 

sociale și emoționale diferă de la copil la copil. Dovezile arată că, atunci când se înregistrează 

întârzieri în dezvoltare la vârstele mici, recuperarea ulterioară poate fi destul de anevoioasă, 

așa se explică de ce este atât de important să le oferim tot sprijinul necesar pentru a beneficia 

de un start bun în viață. 

Potenţialul creativ există latent în fiecare copil, putând fi dezvoltat sub influenţa unui 

mediu socio - educaţional stimulativ, responsabilii pentru stimularea creativităţii copilului 

preşcolar fiind părinţii şi cadrele didactice. 

Familia are rolul de a stimula încă de la cele mai fragede vârste, iniţiativa şi 

independenţa de acţiune a copilului. La grădiniţă, creativitatea copilului poate fi stimulată prin 

modele pedagogice a căror elaborare se fundamentează pe cunoaștere şi pe respectarea 

particularităţilor de vârstă ale copilului preşcolar, dar şi a nivelului de dezvoltare a 

potenţialului său creativ. 

Educatoarea trebuie să înlocuiască chipul cald al mamei, să aibă mereu la îndemână 

cuvintele blânde şi să fie întotdeauna un bun pedagog, psiholog şi manager al clasei sale. Un 

bun educator trebuie să ştie să stimuleze constant creativitatea copiilor. Copiii au o 

creativitate fantastică înnăscută, dar care trebuie şlefuită! Desenul, pictura, modelajul, muzica, 
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dansul, diferitele jocuri în aer liber sau acasă, la grădiniţă, toate au darul de a-i ajuta să 

exprime emoţiile, gândurile şi sentimentele. 

     Cadrul cel mai important de manifestare, dar şi de stimulare a potenţialului creativ 

este jocul, cu toate tipurile sale. Conduita creativă ludică este o premisă pentru viitorul 

comportament creativ care se va materializa în produse noi, originale, cu valoare socială. 

     Jocul este un mijloc foarte important de dezvoltare psihică multilaterală a copilului, 

devenind pe parcurs o formă de activitate tot mai complexă. Copilul este direct implicat în 

activitatea de învăţare prin joc. ,,Strategia jocului este în esenţă, o strategie euristică, de 

combinare, interpretare a experienţei copilului (cunoştinţe, capacităţi, deprinderi) şi de 

descoperire a ceva nou. Jocurile şi distracţiile sunt mai intense la vârstele copilăriei. Copiii de 

vârstă antepreșcolară și preşcolară se joacă tot timpul. Prin joc învață lucruri noi. Valenţele 

formative ale jocului sunt multiple: îmbogăţeşte cunoştinţe şi formează capacităţi, dezvoltă 

atenţia, spiritul de observaţie, memoria şi imaginaţia, formează motivaţia şi atitudinea faţă de 

diverse activităţi, cultivă spiritul de investigaţie, perseverenţa şi spiritul cooperant.ˮ 

(Voiculescu, E., 2007, p. 304). 

Jocurile reprezintă o categorie specifică de metode de simulare. „A simula” înseamnă „a 

imita, a reproduce în mod artificial sisteme, fenomene, fapte, etc. absente, creând impresia că 

există sau că se petrec în mod efectiv sub ochii noştri” (Voiculescu, E., 2007, p. 304). 

Jocul presupune un plan, fixarea unui scop şi fixarea anumitor reguli, ca în final să se 

poată realiza o anumită acţiune ce produce satisfacţie. Prin joc se afirmă eul copilului, 

personalitatea sa.   ”Copiii care sunt lipsiţi de posibilitatea de a se juca cu alți copii de vârstă 

asemănătoare fie din cauză că nu sunt obişnuiţi, fie din cauză ca nu au cu cine, rămân 

nedezvoltaţi din punct de vedere al personalităţiiˮ (Lawrence, J., C., A., 2012, p. 54).  

Jocul oferă copiilor o sumă de impresii care contribuie la înbogăţirea cunoştinţelor 

despre lume şi viaţă, totodată măreşte capacitatea de înţelegere a unor situaţii complexe, 

creează capacităţi de reţinere stimulând memoria, capacităţi de concentrare, de supunere la 

anumite reguli, capacităţi de a lua decizii rapide, de a rezolva situaţii - problemă, ajutând la 

dezvoltarea flexibilității, originalității, a creativității.  

În funcţie de vârstă şi de capacitatea de înţelegere şi acţiune, copilul manifestă 

preferinţe diferite pentru joc, pe măsura trecerii de la o etapă la alta a dezvoltării psihice. 

Jocul le permite copiilor să îşi asume şi să încerce diferite roluri sociale, ceea ce le 

îmbunătăţeşte capacitatea de a înţelege sentimentele altora. Jocul implică concepte ce îi înalţă 

pe copii, concepte ca dreptate, altruism, competiţie controlată sau reciprocitate socială, toate 

cruciale pentru socializare. De asemenea, jocul este o activitate foarte importantă pentru 

dezvoltarea cognitivă, reprezentând practic procesul central prin care copiii învaţă despre 

lumea din jurul lor. Cea mai mare parte a structurilor mentale preoperaţionale concrete, ca şi 

limbajul şi regulile înţelegerii se achiziţionează prin joc. Jocul contribuie la dezvoltarea 

concentrării şi atenţiei.  

Jocul de rol este un tip de joc simulativ ce constă în interpretarea de roluri, uneori mai 

bine conturate, alteori mai confuze, care-i pun în situaţia de a intra într-o reţea de relaţii 

interpersonale şi de a-şi adapta comportamentul de rol la jocul şi interpretarea celorlalţi 

participanţi. ”Este o metodă derivată din psihodramă (metodă psihoterapeutică creată de J. L. 

Moreno în 1921), prin care se urmăreşte, în principal, formarea modului de a gândi, simţi şi 

acţiona specific unui anumit statut, dezvoltarea capacităţilor empatice, a capacităţii de a 

rezolva situaţii problematice, verificarea corectitudinii şi eficienţei comportamentelor formate 

la elevi şi înlăturarea comportamentelor inadecvate, neeficiente” (Voiculescu, E., 2007, p. 

307). Indiferent de conţinutul jocurilor de rol, acestea asigură formarea exprimării şi educarea 

limbajului, a exprimării orale spontane, dar mai ales a gândirii.  

Jocul este activitatea de bază a copilului în grădiniţă, modalitatea de iniţiere treptată în 

procesul complex al învăţării. El are o putere imensă în viaţa copiilor, este munca lor. Prin 
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joc, copilul este un iniţiator al lumii sale proprii, îşi foloseşte imaginaţia, pune în practică 

abilităţile şi priceperile dobândite, îşi îmbogăţeşte bagajul de cultură şi dezvoltă creativitatea 

şi sensibilitatea. Astfel, de la imaginile care apar ca o consecinţă imediată a acţiunii copiilor 

cu obiectele, se marchează trecerea la substituirea pe plan imaginar a funcţiilor specifice 

obiectelor. În acest mod este posibilă transfigurarea unei situaţii reale într-o situaţie 

imaginară. De pildă, un cub poate servi ca receptor pentru telefon. La baza conturării jocului 

cu subiect şi roluri specific vârstei preşcolare stă procesul de dezvoltare impetuoasă a 

imaginaţiei. Activităţile ludice sunt purtătoare ale unor multiple virtuţi formative în 

dezvoltarea psihică generală a copilului şi, implicit în dezvoltarea creativităţii.  

Creativitatea constituie una dintre cele mai importante valori umane, sociale, 

educaţionale. Rolul creativităţii în procesul culturii şi civilizaţiei este enorm. Concepţia 

conform căreia talentele şi geniile sunt înnăscute a fost depăşită. Acestea sunt rezultatul 

interacţiunii dintre influenţa mediului şi a eredităţii, dintre învăţare, maturizare şi dezvoltare. 

Schimbările radicale care se petrec în societatea contemporană, în familie, educaţie, ştiinţă, 

tehnologie, la locul de muncă, în religie şi aproape în orice aspect al vieţii noastre, presupun 

un înalt grad de adaptare şi de curaj care sunt strâns legate de potențialul creativ al persoanei, 

de găsirea de noi soluții, adaptare la situații noi  și comportamente adecvate în diferite situații 

de viață.  

După C. Rogers (1961), menționa Roco, M. (2004, p. 69): ,,adaptarea creativă naturală 

pare a fi singura posibilitate prin care omul poate ţine pasul cu schimbarea caleidoscopică a 

lumii sale... Dacă oamenii nu vor realiza idei noi şi originale în adaptarea lor la mediu, atunci 

popoarele lor nu ar mai fi competitive în plan internaţional. Opţiunea spre creativitate ţine de 

însăşi natura umană în ceea ce are ea mai nobil şi mai cutezător. Educația tinerei generații o 

facem pentru lumea de mâine, nu pentru lumea de azi.” 

Rolul creativităţii în procesul culturii şi civilizaţiei este enorm; conceptul de creativitate, 

unul dintre cele mai fascinante concepte cu care a operat vreodată ştiinţa, încă insuficient 

delimitat şi definit, este un subiect de cercetare pentru psihologi, pedagogi, psihanalişti, 

filosofi, esteticieni, sociologi şi sociologi ai culturii, antropologi, lingvişti şi psiholingvişti.                       

Vârsta preşcolară se caracterizează printr-un remarcabil potenţial creativ care trebuie 

fructificat, în caz contrar, pierderile care se produc sunt mari, iar recuperările ulterioare sunt 

parţiale şi adesea minime. De aici rezultă că formarea capacităţilor de adaptare ale copilului la 

realităţile rapid schimbătoare ale zilei de mâine, trebuie să înceapă de la cea mai fragedă 

vârstă.  

În acest context, activitatea didactică trebuie înţeleasă ca un act de creaţie: „Educatoarea 

este cea care dăruieşte fiecărui om, la pornirea lui pe drumul spre lumină primele elemente, 

călăuzindu-i paşii spre marele titlu de om. Ea este aceea care modelează materialul cel mai de 

preţ – copilul – tinzând ca din fiecare bloc de marmură brută să realizeze o fiinţă înzestrată cu 

cele mai frumoase trăsături, un om care să înmănuncheze calităţile morale cele mai înalte. Ea 

este cea care îl ajută pe copil să descopere tainele naturii. Toate acestea au făcut ca activitatea 

sa, să fie socotită drept profesiunea de aur” (Dumitru Salade).  

Educatoarea, printr-o muncă perseverentă, poate sau are şansa de a crea o atmosferă 

creativă cultivând un „ stil creativ” la preşcolari, trebuie să dispună de capacitatea de 

înţelegere a copiilor, să ofere acestora un exemplu de ingeniozitate, spontaneitate, 

originalitate, creativitate, prin propria persoană. Pentru ca acest lucru să aibă loc cadrele 

didactice ar trebui să probeze o activitate creatoare în proiectarea actului didactic. Satisfacţia 

v-a avea o dublă semnificaţie: una profesională, şi una personală, definită de realizarea unui 

lucru de calitate, apreciat social, familial, educaţional. 
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE 
                                                                            

Profesor Educație Muzicală Gina Buruiană  

 Școala Gimnazială „Constantin Gh.Marinescu”, Galați 

 

 

Ca profesor am îmbinat creativitatea și calitatea reușind să-i atrag pe copii cu lecții 

interactive create după nevoile și după modul lor de gândire, care să asigure și în cazul 

copiilor cu probleme în dezvoltare dobândirea unor achiziţii minimale. Nu de puține ori am 

constatat, în lucrul la clasă, cum metode precum ludoterapia și meloterapia facilitează şi 

promovează comunicarea, relaţionarea, învăţarea, mobilizarea, exprimarea şi organizarea 

fizică, emoţională, mentală, socială şi cognitivă a copiilor. Metodele şi tehnicile moderne 

(alternative) de evaluare (hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul, 

portofoliul, jurnalul reflexiv, investigaţia, observaţia sistematică a comportamentului elevilor, 

autoevaluarea etc.) au multiple valenţe formative care le recomandă ca modalităţi adecvate de 

optimizare a practicilor evaluative, faciliteaz coparticiparea elevilor la evaluarea propriilor 

rezultate. 

Hărţile conceptuale („conceptual maps”) sau hărţile cognitive („cognitive maps”) pot 

fi definite drept oglinzi ale modului de gândire, simţire şi înţelegere ale celui/celor care le 

elaborează. Reprezintă un mod diagramatic de expresie, constituindu-se ca un important 

instrument pentru predare, învăţare, cercetare şi evaluare la toate nivelurile şi la toate 

disciplinele. În practica educaţională, se pot utiliza următoarele tipuri de hărţi conceptuale, 

diferenţiate prin forma de reprezentare ale informaţiilor: 

 a. Hărţi conceptuale tip „pânză de păianjen” 

 
b. Hartă conceptuală ierarhică 

 
c. Harta liniară  

 

 

 

 

 

 

 

d. Sisteme de hărţi conceptuale 

 
 

 

Metoda R.A.I.  
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Vizează stimularea şi dezvoltarea capacităţii elevilor de a comunica ceea ce au învăţat 

(prin întrebări şi răspunsuri). Denumirea acestei metode provine de la asocierea iniţialelor 

cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează. Poate fi utilizată în orice moment al activităţii 

didactice, în cadrul unei activităţi frontale sau de grup, metoda implicând respectarea 

următorilor paşi: 

- se precizează tema supusă evaluării; 

- se oferă o minge uşoară elevului desemnat să înceapă activitatea;  

- acesta formulează o întrebare şi aruncă mingea către un coleg care va preciza 

răspunsul; la rândul său, acesta va arunca mingea altui coleg, adresându-i o nouă întrebare; 

- elevul care nu va putea oferi răspunsul corect la întrebare va ieşi din „joc”, răspunsul 

corect fiind specificat de cel ce a formulat întrebarea; acesta are dreptul de a mai adresa o 

întrebare, iar în cazul în care nici el nu cunoaşte răspunsul corect, va părăsi „jocul” în 

favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea; 

- în „joc” vor rămâne numai elevii care demonstrează că deţin cunoştinţe solide în 

legătură cu tema evaluată; 

- la final, profesorul clarifică eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns. 

Pe parcursul activităţii, profesorul-observator identifică eventualele carenţe în pregătirea 

elevilor şi poate adopta astfel deciziile necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor acestora, 

precum şi pentru optimizarea procesului de predare-învăţare. 

 

Tehnica 3-2-1 

Este o tehnică modernă de evaluare, care nu vizează sancţionarea prin notă a rezultatelor 

elevilor, ci constatarea şi aprecierea rezultatelor obţinute la finalul unei secvenţe de instruire 

sau al unei activităţi didactice, în scopul ameliorării/îmbunătăţirii acestora, precum şi a 

demersului care le-a generat. Elevii trebuie să noteze:  

- trei concepte pe care le-au învăţat în secvenţa/activitatea didactică respectivă;  

- două idei pe care ar dori să le dezvolte sau să le completeze cu noi informaţii;  

- o capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care şi-au format-o/au exersat-o în cadrul 

activităţii de predare-învăţare 

 

Proiectul 

Proiectul este un instrument de evaluare complex, recomandat pentru evaluarea 

sumativă. În timpul realizării proiectului sunt evaluate următoarele capacităţi/ competenţe: 

alegerea metodele de lucru, măsurarea şi compararea rezultatelor, utilizarea corespunzătoare a 

bibliografiei, materialelor şi ale echipamentelor, corectitudinea şi acurateţea tehnică, 

organizarea ideilor şi materialelor într-un raport, calitatea prezentării. 
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Evaluarea proiectului implică atât raportarea la calitatea produsului, cât şi la calitatea 

procesului, la activitatea elevului. Profesorul trebuie să formuleze criterii clare, susceptibile 

de asigurare a unei evaluări obiective, pe care să le comunice elevilor. 

         

 Portofoliul 

Portofoliul este un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite 

estimarea progresului în învăţare al elevului, prin raportare la achiziţiile realizate în perioade 

de timp mai mari (semestru, an şcolar sau chiar ciclu de învăţământ). Portofoliu poate conţine 

următoarele lucrări: fişe de informare şi documentare independentă, referate, eseuri, creaţii 

literare proprii, rezumate, articole, desene, colaje, postere, teme propuse pentru rezolvare, 

schiţe, proiecte şi experimente, hărţi cognitive etc. 

 

Toate aceste metode alternative de evaluare prezintă atât avantaje cât și dezavantaje: 

 

Avantaje Dezavantaje 

- sunt metode eficiente de evaluare, dar şi de 

învăţare interactivă 

- consum mare de timp; 

 

- elementele de joc asociate acestor metode 

transformă demersul evaluativ într-o 

activitate plăcută, atractivă, stimulativă 

pentru elevi 

- răspunsuri incomplete sau incorecte, în 

condiţiile în care profesorul nu monitorizează 

cu atenţie activitatea grupului; 

- promovează interevaluarea şi interînvăţarea - nonimplicarea unor elevi sau etichetarea 

elevilor care au nevoie de mai mult timp 

pentru  formularea întrebărilor/răspunsurilor; 

- asigură elaborarea unor programe de 

recuperare/compensatorii /de dezvoltare, în 

acord cu nevoile şi interesele reale ale 

elevilor 

- marginalizarea sau autoizolarea elevilor 

care împărtăşesc anumite opinii; 
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MODALITĂȚI DE DEZVOLTARE  

A CREATIVITĂȚII LA PREȘCOLARI 
 

 

                                                                         Prof. înv. preșc. Negidan Buracai   

Școala Gimnazială Nr.3-structură Grădinița P.P. Nr.3 Mangalia, jud. Constanța 

 

Definind creativitatea ca o combinație între gândire, emoție și imaginație, trebuie să 

avem în vedere crearea unor contexte adecvate manifestării celor trei componente prin 

alegerea de activități care să presupună exersarea gândirii, exprimarea emoțiilor și stârnirea 

imaginației. Inteligența, acest motor al imaginației, poate fi ținută permanent în funcțiune prin 

construirea unei baze solide de cunoștințe, prin încurajări, prin aprecierea spontaneității 

copiilor, prin validarea răspunsurilor non-standard, prin crearea unor situații-problemă, prin 

oferirea de teme și materiale diversificate. După P.Popescu-Neveanu, creativitatea presupune 

predispoziția generală a personalității spre nou, o anumită organizare a proceselor psihice în 

sistemul de personalitate (Roco M.,2004). Creativitatea este legată de expresii și creații 

artistice, de invenții tehnologice sau descoperiri științifice, de comunicare interumană, de 

educație, de comportamente personale și de mișcările sociale. Copilul, care-și manifestă 

permanent mirarea și surpriza, încercând să surprindă ineditul lumii, neinfluențat încă de 

educația rutinieră, este considerat prototipul creativității. 

Pentru a cultiva creativitatea la preșcolari avem nevoie de toleranță la greșeală, 

curiozitate, deschidere spre nou, încredere în sine, simț critic. Dacă le asigurăm copiilor un 

mediu securizat, dar provocator, cu activități noi din zona lor de interes, folosind o strategie în 

care metodele moderne de învățare și evaluare au un rol permanent, putem crește inteligența și 

în consecință, creativitatea. 

 Picasso spunea: „Orice copil este creativ. Problema este cum să îl faci să rămână așa și 

când va crește.” Imaginația este apanajul inteligenței, iar inteligența este un dar al naturii, 

transmis genetic, cu care ne naștem și pe care îl putem crește prin efort susținut și prin 

antrenarea minții în situații noi, diversificate. Ca educatori, interacțiunea cu fiecare copil în 

parte este un act de o mare responsabilitate, întrucât noi avem datoria de a produce situații 

care să ofere posibilitatea descoperirii aptitudinilor copilului, cultivării talentului și sporirii 

creativității. Chiar dacă nu produc opere de artă, chiar dacă nu scriu poezii, chiar dacă nu 

inventează lucruri noi, mulți oameni dau dovadă de creativitate zi de zi prin găsirea celor mai 

eficiente soluții de rezolvare a problemelor cotidiene sau a celor care țin de domeniul 

profesional.  

Repeziciunea cu care apar produse noi în toate domeniile ne face să accentuăm ideea 

conform căreia inventivitatea și imaginația sunt elemente decisive în obținerea progresului. Și 

noi, profesorii, suntem zilnic creatori de scenarii de activități, modelatori ai personalităților 

adulților de mâine, în mâinile cărora stă viitorul, progresul și speranța de mai bine. 

 Aplicarea echilibrată a unor metode precum: jurnalul dublu, pălăriile gânditoare, 

metoda predicției, poate duce la exersarea gândirii, imaginației și creativității. În continuare 

am să dau câteva exemple de tipuri de activități pe care le-am integrat la clasă în activitatea cu 

copiii  în scopul dezvoltării inteligenței și obținerii de produse originale și creative: 

 Crearea unor povești având ca suport imagini, cuvinte de sprijin, cu început sau sfârșit 

dat sau crearea unei povești în lanț; 

 Realizarea de afișe, cărți poștale, reclame, prin care urmăresc atât aplicarea 

cunoștințelor specifice temei, cât și aportul personal adus prin elemente de creativitate; 

 Interpretarea și decorarea unor litere de tipar, semne de punctuație; 

 Jocuri de rol; 

 Crearea de benzi desenate ; 
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 Exerciții-joc de tipul „Dacă aș fi un personaj/animal/plantă/un obiect mi-ar plăcea să 

fiu.......pentru că............” sau „Dacă aș fi fost în locul ................. m-aș fi simțit ..................” 

 Formularea de întrebări și răspunsuri pe o anumită temă; 

 Compunerea de probleme și de exerciții după desene, după scheme; 

 Găsirea unor soluții diferite de rezolvare a unor probleme; 

 Realizarea de scheme, tabele de organiazare și structurare a informațiilor; 

 Realizarea de compoziții plastice având ca sursă de inspirație muzică clasică; 

 Realizarea unor machete după temele studiate la celelate discipline; 

 Crearea unor machete din plastilină sau din materiale naturale sau din materiale 

reciclabile. 

 

Jocuri și exerciții creative: 

Pata de cerneală: Preșcolarilor care participă la acest exercițiu de creativitate le sunt 

prezentate pe o coală mai multe pete de cerneală. Fiecare preșcolar trebuie să enumere cât mai 

multe obiecte cu care se aseamănă fiecare pată de cerneală. 

Bucata de hârtie: Fiecare preșcolar primește mai multe bucăți de hârtie din care trebuie 

să confecționeze cât mai multe modele și mai diversificate. 

Realizarea unei povești: pornind de la câteva cuvinte date ( de exemplu: barcă, copil, 

pastă de dinți, baston, secure), se cere preșcolarilor alcătuirea unei povești. 

Finaluri de povestiri: Conducătorul grupului creativ începe o poveste, după care se 

oprește și invită preșcolarii să continue povestea într-un mod original. 

Invenții inutile: Exercițiul constă în enumerarea a cât mai multe invenții inutile, spre 

exemplu: pastă de dinți pentru elefanți, ochelari de soare pentru cârtițe, trotinetă pentru 

furnici, elicopter pentru melci etc. 

Se cuvine să acordăm o atenție deosebită materialelor didactice pe care le aducem în 

fața copiilor în scopul creării de produse creative și aici mă refer la plastilină de calitate, 

acuarele adaptate vârstei, hârtie și cartoane colorate, creioane colorate, carioci, glitere, lipici și 

alte accesorii. Toate trebuie să fie de bună calitate încât copilul să simtă plăcere și dorință de a 

le folosi, să reprezinte un stimul puternic care să-l provoace să fie creativ. I-am învățat pe 

copii că  în aprecierea lucrărilor proprii sau ale colegilor să țină cont de originalitate, ca un 

criteriu valoros alături de respectarea temei, acuratețea, încadrarea în spațiu și timp. 
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În dezvoltarea și stimularea creativității preșcolarilor, am utilizat în procesul didactic 

unele metode și tehnici interactive, cum ar fi: Brainstormingul, Tehnica viselor, Explozia 

stelară. 

Brainstormingul: este o metodă de stimulare a creativității ce constă în enunțarea 

spontană a cât mai multor idei pentru soluționarea unei probleme, într-o atmosferă lipsită de 

critică. 

Tehnica viselor: este o metodă bazată pe meditație, în care copilul își exersează 

imaginația, învățând să se gândească la viitor, să se proiecteze pe sine într-o altă locuință, la 

școală, la o altă vârstă.  

Explozia stelară (Starbursting): este o metodă nouă de dezvoltare a creativității, 

similară brainstormingului. Începe din centrul conceptului și se împrăștie în afară, cu 

întrebări, la fel ca o explozie stelară. 

În urma utilizării diferitelor metode și strategii interactive, putem observa profilul 

preșcolarilor activi și creativi implicați în activitățile desfășurate la clasă. Activ și creativ este 

copilul care ,,intervine efectiv în activitatea didactică și îi modifică variabilele, parametrii 

caracteristici: depune eforturi de reflecție personală, de gândire, efectuează acțiuni mintale și 

practice de căutare, cercetare, redescoperă noi adevăruri, reelaborează noi cunoștințe, 

conștientizând faptul că întotdeauna influențele și mesajele externe acționează prin 

intermediul condițiilor interne”( Mușata Bocoș,2002, p.64). Preșcolarul activ și creativ se 

caracterizează prin spirit de independență în muncă, o gândire care se desfășoară pe traiecte 

lungi, fără bariere de ordin cognitiv, manifestând o puternică și neobișnuită tendință de a 

explora și de a crea. Copiii din această categorie sunt mai puțin interesați de activitatea în 

echipe și au tendința de a-și întocmi un plan personal de lucru, păstrând legătura numai cu un 

număr restrâns de prieteni. 

Cercetătorul E.P. Torrance (1962) enumeră următoarele conduite ale unui copil drept 

indicatori ai creativității individuale: 

 Își  poate ocupa timpul fără a fi stimulat; 

 Preferă să se îmbrace în mod deosebit; 

 Merge dincolo de sarcinile trasate; 

 Este în stare să se amuze cu lucruri simple în moduri ingenioase; 

 Întreabă insistent ,,de ce” și ,,cum”; 

 Îi place să organizeze jocuri în curtea școlii; 

 Îi place să povestească despre descoperirile și invențiile lui; 

 Găsește utilizări neobișnuite ale jucăriilor; 

 Nu se teme să încerce ceva nou; 

 Desenează în caietul său în timp ce educatoarea dă indicații sau ține activitatea; 
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 Folosește toate simțurile în observație; 

Crearea unei ambianțe bine organizate încurajează copiii să exploreze, să aibă inițiativă 

și să creeze. Echipa de educatori trebuie să urmărească dezvoltarea copilului, să furnizeze 

materiale în toate centrele de activitate, să stabilească țeluri corespunzătoare pentru fiecare 

copil în parte și pentru toată grupa de copii în ansamblu, să planifice teme care să corespundă 

intereselor copiilor, să respecte personalitatea fiecăruia, să le mențină trează curiozitatea și să 

stimuleze învățarea în cooperare. Experiența a demonstrat de fiecare dată că orice copil 

posedă potențial creativ, iar creativitatea este educabilă. 
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PROIECT TEMATIC „CARTEA” 
 

 

Prof. înv. primar Adriana Lucia Mărginean  

Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”, Alba Iulia 

Prof. înv. primar Gheorghe Vasile Mărginean  

Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”, Alba Iulia 

 

A. INFORMAȚII DESPRE APLICANT 

Denumirea unității de învățământ aplicante: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE 

GOLDIȘ”, ALBA IULIA 

Persoane de contact: prof. înv. primar MĂRGINEAN ADRIANA LUCIA, prof. înv. 

primar MĂRGINEAN GHEORGHE VASILE (email marginean_ghrgh@yahoo.com) 

B. INFORMAȚII DESPRE PROIECT 

Titlul proiectului: „Cartea” 

Durata proiectului: 4 săptămâni, 08. 10 – 09.11.2018 

Tipul proiectului: local 

Locul de desfășurare a proiectului: Alba Iulia 

Domeniul: cultural-artistic, curricular 

Parteneri:  

 Comitetul de părinți al clasei 

 Biblioteca Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia 

 Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 

 Librăria „Elim” Alba Iulia 

C. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 Am ales împreună cu elevii această temă pornind de la realitatea că mijloacele 

moderne de informare (televizorul, computerul, telefonul mobil, tableta, internetul) au captat 

aproape în totalitate sfera preocupărilor copiilor. Activități precum citirea unei cărți, vizitarea 

unei librării și achiziționarea unei cărți, împrumutarea unei cărți de la bibliotecă, înființarea 

unei biblioteci personale, consemnarea unor impresii pe marginea unui text citit, exprimarea 

unor impresii pe marginea textului, înțelegerea efortului pe care-l presupune scrierea și 

publicarea unei cărți - pe care  le întâlnim tot mai rar sau deloc - au stat la baza formulării 

obiectivelor și organizării activităților din proiect.  

 În parteneriat cu colectivul de părinți al clasei am încercat să găsim modalități/ forme 

de reintegrare/repoziționare a lecturii în programul zilnic al copiilor (stabilirea unei liste de 

lecturi suplimentare adaptată vremurilor în care copiii trăiesc, crearea unui moment de lectură, 

seara, înainte de culcare, sub supravegherea părintelui, valorizarea textelor citite de către 

copii, zilnic, în cadrul „Întâlnirii de dimineață”, fișa de lectură, ținerea unei evidențe stricte a 

lecturilor citite de elevi, concursuri literare, șezători literare, întâlniri cu scriitori, vizită la 

tipografie, librărie, bibliotecă, jocuri de rol, dramatizări, serbări școlare, vizitarea unor case 

memoriale) și echilibrarea acesteia în raport cu instrumentele moderne de informare. De 

asemenea, de comun acord cu elevii, am stabilit  tema fiecărei activități, iar cu comitetul de 

părinți al clasei am identificat resursele necesare unei bune derulări ale acestora.   

D. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Scop: Stimularea interesului pentru lectură și a plăcerii de a citi 

Obiective specifice: 

 Formarea/dezvoltarea gustului pentru lectură; 

 Îmbogățirea vocabularului elevilor; 

 Cunoașterea componentelor unei cărți; 

 Stimularea gândirii critice; 

mailto:marginean_ghrgh@yahoo.com
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 Formarea la elevi a deprinderilor de studiu individual; 

 Promovarea lecturii de plăcere; 

 Dezvoltarea creativității copiilor; 

 Frecventarea locurilor din care pot procura cartea: librărie, bibliotecă, anticariat; 

 Cultivarea grijii față de carte și de valorizare a acestei prin formarea unei biblioteci; 

 Exprimarea/susținerea unor păreri personale legate de conținuturilor citite; 

 Familiarizarea elevilor cu drumul pe care cartea îl parcurge de la manuscris la produs 

final;  

 Cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea şi păstrarea cărţilor; 

 Formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură, pentru frumosul din literatură şi artă; 

Competențe vizate: 

 Iniţiativa personală; 

 Gândirea critică;  

 Creativitatea;  

 Respectul şi aprecierea diversităţii; 

 Lucrul în echipă;  

 Asumarea responsabilităţilor;  

 Definirea problemelor şi rezolvarea lor;  

 Comunicarea;  

 Colaborarea şi negocierea;  

 Libertatea de gândire şi expresie.   

Grup țintă: elevii din alternativa educațională step by step de la Școala Gimnazială 

„Vasile Goldiș” Alba Iulia, clasa a III-a D.  

Beneficiari: 34 de elevi  din clasa a III-a D  STEP BY STEP, profesori, părinţi, 

comunitatea locală (beneficiari indirecţi). 

Metode şi tehnici de lucru, forme de organizare: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, 

dezbaterea, observaţia, ciorchinele, diagrama Venn,  jocul didactic, demonstrația, 

brainstormingul, munca independentă, prelegerea, controversa creativă, proiectul și 

portofoliul de grup, turul galeriei. 

 Ateliere de lucru bazate pe utilizarea metodelor de învăţare prin cooperare şi 

dezvoltare a gândirii critice. 

 Sesiuni interactive. 

 Studii de caz. 

 Activităţi practice demonstrative. 

 Vizite. 

E. ACTIVITĂȚI: 

1. Definitivarea proiectului  
Descrierea activităților: Subiectul unității tematice a fost hotărât de comun acord cu 

copiii, așa cum am precizat. Se va crea o rețea printr-o sesiune de brainstorming prin care 

elevii vor împărtăși diverse idei legate de carte. Tema va fi scrisă în mijlocul unei foi de 

flipchart și li se va cere elevilor să dezvăluie noțiuni legate de aceasta care vor fi notate și 

grupate prin titluri generice. Rețeaua astfel creată se va transfera într-un grafic care se va afișa 

la loc vizibil, dând astfel posibilitatea elevilor să-l revadă din când în când, să-l reanalizeze.  

De asemenea, aceasta va sta la baza stabilirii obiectivelor, activităților, strategiilor, resurselor 

necesare.  

Data/Perioada: 8.10.2018 

2. Prezentarea și promovarea proiectului în fața copiilor și părinților 
Descrierea activităților: Se prezintă, în fața elevilor, scopul, obiectivele proiectului, 

activitățile propuse.  În cadrul ședinței cu părinții va fi, de asemenea, prezentat proiectul, se 
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vor identifica resursele necesare și formele în care aceștia vor fi implicați: achiziționarea unor 

cărți noi, împrumutarea titlurilor recomandate de la biblioteca județeană, donarea unor cărți 

pentru completarea bibliotecii clasei, lecturarea în tandem, copil-părinte, a unor pasaje din 

lista lecturilor suplimentare recomandate. Popularizarea si promovarea proiectului se face pe 

site-ul scolii, pe grupul creat de părinții elevilor, prin pliante, articole în ziare locale, 

încheierea unor parteneriate educationale. 

 

 

Data/Perioada: 9.10.2018 

3. „Drumul cărții” 

Descrierea activității: Dezbatere și proiectare de videoclipuri, prezentări ppt care 

vizează drumul pe care cartea îl face de la copac la hârtie. Demersul continuă cu rolurile pe 

care diverse persoane îl au în realizarea produsului finit: scriitor, ilustrator, redactor, 

tehnoredactor, tipograf, librar, bibliotecar, cititor. Activitatea va avea loc după parcurgerea 

textelor „Povestea cărții mele” de Mihaela Iordache, „Povestea cărții de povești” de Emilia 

Căldăraru. 

Data/Perioada: 10-12.10.2018 

4. „Ce știm despre cărți?” 

Descrierea activității: Copiii au fost anunțați din timp să pregătească diferite cărți: de 

poezii, povești, basme, povestiri, cărți de colorat, reviste pentru copii, enciclopedii, dicționare 

ș.a. cu care să amenajăm un colț al cărții. Fiecare va prezenta care sunt elementele care 

compun cartea sa(coperta, cotor, file), va preciza ce e scris pe copertă, care e rolul acesteia și 

a paginii de cuprins, locul de unde pot fi procurate. De asemenea, vor enunța modalități de 

protejare a cărților(învelirea, folosirea semnului de carte, neîndoirea foilor, păstrarea în 

bibliotecă). 

Data/Perioada: 15-19.10.2018 

5. „La bibliotecă” 

Descrierea activității: Vizitarea bibliotecii școlii. Se vor purta dicuții cu biliotecara 

despre rolul bibliotecii școlare, despre felul în care este organizat spațiul pentru cărți/spațiul 

pentru lectură, despre documentele necesare împrumutării unei cărți și ce cuprinde o fișă de 

împrumut, unde și cum sunt înregistrate cărțile (după autor, tematică etc.), despre obligațiile 

ce le revin celor care împrumută cărți. Copiii vor recita poezii și prezenta impresii despre 

cărțile citite. La întâlnirea cu părinții am convenit că fiecare dintre aceștia, împreună cu 

copilul, vor vizita o librărie și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” de unde să achiziționeze/ 

împrumute cărțile recomandate. 

Data/Perioada: 22-24.10.2018 

6. „Copacul cu cărți” 

Descrierea activității: Elevii vor scrie pe două pagini în forma unei cărți deschise texte, 

proverbe, zicători legate de cărți, pe care le vor ilustra corespunzător. Produsele realizate vor 

fi lipite, în forma unor frunze, într-un copac. La sfârșitul activității, elevii își vor prezenta 

lucrările și vor exprima puncte de vedere legate de importanța cărților, de lucrările colegilor. 

Data/Perioada: 25.10.2018 

7. „Cartea, izvor de înțelepciune” 

Descrierea activității: Copiii vor veni pregătiți cu cărți de ghicitori, proverbe și 

zicători, poezii, povești scurte și vor fi așezați în semicerc. Activitatea se va desfășura sub 

forma unei șezători literare și va conține dramatizarea unor fragmente din lecturile citite de la 

începutul acestui an școlar, găsirea unor proverbe, zicători, ghicitori potrivite temei sau 

conținuturilor parcurse, recunoaștera unor personaje pe baza trăsăturilor fizice și morale, 

prezentarea unor fragmente hazlii din textele lecturate, executarea unor sarcini extrase din 

„Săculețul cu surprize”. 
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Data/Perioada: 5-6.11.2018 

8. „Să aplicăm ce-am învățat!” 

Descrierea activității: Vor fi inventariate, aranjate și completate cărțile din biblioteca 

clasei(cu cele donate de copii). Joc de rol „La bibliotecă”, „La tipografie”, „La librărie”, 

„Personajul preferat”, dramatizarea unor fragmente din textile citite. 

Data/Perioada: 7-9.11.2018 

F. PROMOVAREA ȘI VIZIBILITATEA PROIECTULUI:  
Proiectul va fi promovat pe parcursul desfăşurării activităţilor prin afişe, printr-un panou 

cu fotografii din activităţile desfăşurate, prin încărcare pe pagina de facebook a unor aspecte 

surprinse pe parcursul derulării acestuia, prin articole în mass-media. 

G. EVALUAREA PROIECTULUI:  
Evaluarea proiectului se va realiza sub forma unor chestionare aplicate elevilor și 

părinților participanţi, grile de observare a comportamentelor, liste de control, portofolii cu 

imagini din activităţile desfăşurate, expoziţii de carte. 

 

H. REZULTATELE PROIECTULUI:  

 34 de elevi și părinții acestora au participat la activităţile desfăşurate;  

 Dotarea și reamenajarea bibliotecii clasei; 

 Minim 28 de elevi şi-au îmbunătăţit ritmul citirii, au descoperit plăcerea de-a citi;  

 Toţi elevii și părinții vor continua activităţile: achiziție/împrumut de carte, lectură 

suplimentară, îmbogățirea fondului de carte din biblioteca personală etc.;  

 Expoziţie de carte - „Colțul cărții”;  

 Panou cu produse/fotografii din activităţile desfăşurate.  

I. BUGET: 200 lei  

 Finanţare proprie, pentru materialele necesare desfăşurării activităţilor (cărți diverse, 

hârtie, carton, creioane, pixuri, hârtie glasată, hârtie xerox, imprimantă, laptop, 

videoproiector, ecran). 

   

Bibliografie: 

1. Gherguţ, Alois, Management general şi strategic în educaţie. Ghid practic, Editura  

Polirom, Iaşi, 2007. 
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3. Parfene, Constantin, „Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală”, Editura 

Universităţii, Bucureşti, 2001 

4. Steele, Jeannie L.; Kurtis, Meredith S.; Temple, Charles, Lectura şi scrierea pentru 

dezvoltarea gândirii critice, volumul I, Centru Educaţia 2000+, 1998. 
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REPERE EVALUATIVE ALE JOCULUI DIDACTIC DIN 

PERSPECTIVA CREATIVITĂȚII 

 

                                     Prof. înv. primar  Andreea Gabriela Chivu  

                                               Școala Gimnazială nr.195, Bucuresti 

 

 

Jocul didactic este considerat o metodă de stimulare și de dezvoltare a creativității și de 

îmbunătățire a performanțelor școlare. Având în vedere rolul cognitiv pe care îl are, jocul 

didactic se poate utiliza în mod diferențiat de la clasă la clasă și de la obiect la obiect, dacă 

este condus cu tact și pricepere. (Neagu, 2011, p. 20) 

Activitățile bazate pe joc și explorare și orientate spre munca independentă și pe grupe, 

încurajează inițiativa și dezvoltă creativitatea elevilor. De asemenea, activitățile realizate în 

afara clasei și cele extrașcolare pot fi propice pentru dezvoltarea creativității.  

Cultivarea creativității la elev impune anumite cerințe, dintre care: 

 învățătorii să aibă rolul de a stimula elevii spre o atitudine și stil de gândire creativ; 

 să se creeze o atmosferă permisivă; 

 elevii să fie îndrumați către nou; 

 elevilor să le fie stimulat efortul creativ încă de la început. 

Nevoia omului de a se adapta în continuu la situaţii, la procese şi probleme de muncă 

mereu noi, impun ca şcoala, o dată cu funcţia ei informativă, să dezvolte şi atitudinile 

intelectuale ale elevilor, independenţa si creativitatea gândirii. Particularităţile de vârstă şi 

cele individuale ale elevilor impun un anumit specific predării. În clasele primare, copilul îşi 

formează deprinderi de citire şi scriere corectă, face cunoştinţă cu primele noţiuni matematice, 

începe studiul mediului înconjurător, al geografiei şi istoriei. (Romanescu, 2017, p. 82) 

Creativitatea ajută elevii să schimbe realitatea în experiență și să o înțeleagă. Aspecte 

din realitate întâlnite în mediul înconjurător sunt integrate în jocuri didactice și interpretate 

într-o manieră care să corespundă intereselor și dorințelor elevilor. Jocurile didactice ajută 

elevul în dezvoltarea sa.  

Jocurile didactice cuprind sarcini didactice care contribuie la valorificarea creatoare a 

deprinderilor şi cunoştinţelor achiziţionate, la realizarea transferurilor între acestea, la 

dobândirea prin mijloace proprii de noi cunoştinţe. Ele angajează întreaga personalitate a 

copilului constituind adevărate mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare, dar şi metode 

de stimulare a potenţialului creativ al copilului, ne referim la creativitatea de tip şcolar, 

manifestată de elev în procesul de învăţământ, dar care pregăteşte şi anticipează creaţiile pe 

diferite coordonate. (Romanescu, 2017, p. 86) 

Jocurile didactice dezvoltă abilitățile și priceperile înnăscute ale copilului. Este foarte 

important ca elevii să fie lăsați liberi, fără a le fi îngrădite abilitățile, încurajându-le activitățile 

creative, în special jocurile cu caracter creativ. 

Considerând fluiditatea ca factor de creativitate ce se manifestă în bogăţia, uşurinţa şi 

rapiditatea asociaţiilor, J.P. Guilford distinge următoarele tipuri de asociaţii: verbală, 

ideaţională, asociaţională şi de expresie, posibil de evidenţiat printr-o serie de teste ale căror 

sarcini considerăm că se apropie până la identificarea de sarcinile unor jocuri didactice. 

Întrucât fluiditatea este implicată atât în gândirea reproductivă cât şi creatoare, se consideră ca 

fiind principalul factor de creativitate flexibilitatea, care constă în restructurarea eficientă a 

cursului gândirii în raport cu noile situaţii. Flexibilitatea poate fi adaptivă sau spontană în 

funcţie de sensul acesteia, aflată în structura sarcinii sau să solicite total iniţiativa subiectului. 

Înţelegând flexibilitatea ca opozantă inerţiei, rigidităţii, apare evident stimularea acestui factor 
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prin jocurile didactice, ce incită la restructurări în structura cunoştinţelor, la transferuri, la o 

mobilitate intelectuală intensă. Un alt factor al creativităţii îl constituie originalitatea şi se 

referă la caracterul de noutate ce-l poate avea răspunsul (produsul) sau strategiile utilizate în 

rezolvarea sarcinii. Cota de originalitate o putem acorda în funcţie de gradul de îndepărtare 

faţă de răspunsurile sau rezolvările reproductive, stereotipe, obişnuite ale elevilor cu acelaşi 

nivel de pregătire şcolară. La vârsta şcolară mică, elementele de originalitate, chiar atunci 

când sunt minore faţă de cele reproductive, exprimă tendinţa de creativitate a copilului, care 

trebuie încurajată. Rolul important în educarea şi dezvoltarea originalităţii îl are învăţătorul 

prin modul cum realizează ultima verigă a jocului didactic şi anume aprecierea, interpretarea 

efectuată cu participarea clasei a rezultatelor elevilor.(Romanescu, 2017, p. 87) 

Prin intermediul jocurilor didactice se observă îmbunătățiri în următoarele arii: 

 cognitiv-creativă: 

 îmbunătățirea expresiilor verbale; 

 îmbogățirea vocabularului; 

 înțelegere rapidă; 

 curiozitate ridicată; 

 implicare mai bună a elevului; 

 abilități intelectuale îmbunătățite. 

 afectiv-emoțională: 

 participare activă în jocurile în perechi; 

 participare activă în cadrul grupului; 

 o mai bună colaborare; 

 reducerea comportamentului agresiv; 

 apariția sentimentelor empatice; 

 autocontrol; 

 abținerea impulsurilor spontane; 

 spirit inovator; 

 imaginație neîngrădită; 

 o mai bună concentrare; 

 perseverență în rezolvarea sarcinilor. 

Cercetările recente asupra creativităţii comută tot mai mult accentul de pe factorii 

intelectuali, pe cei motivaţionali şi afectivi, ori jocurile îşi dovedesc eficienţa tocmai prin 

integrarea afectiv – motivaţională a participanţilor.(Romanescu, 2017, p. 87) 

Suprimarea inițiativei și creativității pot împiedica dezvoltarea copilului, iar copii cu 

potențial pot deveni copii cu dificultăți. Astfel de situații apar din cauza impedimentelor 

financiare sau a lipsei aptitudinii de predare adecvată.  

Psihologii educaționali consideră că un învățător, prin rolul său de creator de abilități și 

de moduri de gândire divergente, poate fi capabil să predea propriile idei elevilor și să le 

creeze acestora o cale de dezvoltare psihică. Pentru a realiza acest scop, următoarele puncte 

sunt esențiale: 

 anumite situații care constituie experiență pentru elevi nu trebuie limitate; 

 considerație pentru idei și întrebări inovatoare; 

 pregătirea oportunităților de a învăța pentru a explora și respecta diferențele 

individuale referitoare la comportamentul creativ; 

 bazate pe schimbările rapide în știință, tehnologie și comunicații, nevoile oamenilor 

trebuie să fie inovatoare și creative. Astfel, atât familia cât și școala trebuie să ajute gândirea 

creativă a elevilor. 

 elevii trebuie să fie conștienți de mediul înconjurător și trebuie să fie sensibili față de 

aceasta; 



170 

 

 încurajarea copiilor creativi pentru critici constructive; 

 pregătirea unei varietăți de cunoștințe în diferite domenii pentru învățători; 

 pregătirea metodelor de predare active; 

 pregătirea mediilor de învățare fără frică și timiditate. 

Jocurile didactice sunt realizate pentru a deservi procesul instrustiv-educativ, au un 

conţinut bine diferenţiat pe obiectele de studiu, au ca punct de plecare noţiunile dobândite de 

elevi la momentul respectiv, iar prin sarcina dată, aceştia sunt puşi în situaţia să elaboreze 

diverse soluţii de rezolvare, diferite de cele cunoscute, potrivit capacităţilor lor individuale, 

accentul căzând astfel nu pe rezultatul final cât pe modul de obţinere al lui, pe posibilităţile de 

stimulare a capacităţilor intelectuale şi afectiv motivaţionale implicate în desfăşurarea 

acestora. Considerarea jocului didactic ca metodă de stimulare şi dezvoltare a creativităţii se 

argumentează prin capacităţile de antrenare în joc a factorilor intelectuali şi non intelectuali 

evidenţiaţi în cercetările de până acum. (Stan, 2017) 
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Materialul didactic are rol prioritar în cadrul strategiei didactice. Elasticitatea strategiei 

este dată nu numai de bogăția și mobilitatea metodelor, ci și de folosirea flexibilă a 

materialului didactic solicitat de particularitățile metodice ale fiecărui eveniment sau secvență 

a lecției. 

Termenul material didactic desemnează atât obiectele natural, originale cât și pe cele 

concepute li realizate special pentru a substitui obiecte și fenomene reale. Actul învățării fiind 

mult mai eficient dacă se stabilește o relație direct între copil și obiectul cunoașterii. 

Dobândirea de noi cunoștințe se face prin efort individual, în actul învățării prin acțiune. 

Astfel, materialul didactic nu este un simplu material intuitive, el devine funcțional în 

momentul în care se operează cu el (Dumitrana M., 1998, p.27). Ceea ce oferă eficiență 

materialului didactic este posibilitatea de a realiza o legătură permanentă între activitatea 

motrică, percepție, gândire și limbaj prin verbalizarea unor etape de realizare a sarcinilor 

didactice. Manipularea obiectelor este impusă de particularitățile preșcolarilor care sunt puși 

în fața situațiilor concrete ceea ce duce mai rapid la formarea percepțiilor. Manipularea fiind 

punctual de plecare și totodată un mijloc de revenire nu apare nesiguranța sau dificultatea de 

înțelegere. De la manipularea obiectelor se trece la manipularea imaginilor și numai după 

aceea se continuă cu simboluri.  

Descrierea imaginii se realizează la un nivel superior atunci când copilul nu se rezumă 

să o privească, ci indică ceea ce vede. Astfel, descrierile devin mai organizate, abaterile de la 

sarcină fiind mai puțin frecvente. Cu ajutorul materialului didactic se antrenează copilul în 

direcția dezvoltării capacității sale de mărire a câmpului perceptive, ceea ce face copilul să și 

concentreze atenția asupra stimulilor relevanți și din punct de vedere perceptive, forma 

prezentând o mai mare variabilitate decât culoare. Acesta este însă mai dinamică, mai 

sugestivă și se impune direct în câmpul perceptiv. 

Raportul, formă – culoare depinde și de modul în care culoarea este distribuită pe 

suprafața obiectului. Dacă obiectul este colorat într-o singură tonalitate, uniform distribuită, se 

produce un efect de adaptare la culoare, care trece în percepție pe planul doi, iar forma devine 

dominant perceptivă. 

Contextual pedagogic și metoda folosită determină eficiența materialului didactic prin 

valorificarea funcțiilor sale pedagogice. 

1. Funcția de comunicare (informare)- preșcolarul capătă cunoștințe prin efortul 

personal, sub directa îndrumare a cadrului didactic, pe baza unui material didactic. 

2. Funcția ilustrativ – demonstrativă - educatoarea folosește în activitățile matematice 

obiecte, natural. Demonstrarea cu ajutorul materialului natural contribuie la formarea unor 

reprezentări și noțiuni clare, cu un conținut bogat și precis. 

3. Funcția formativ- educativă - exersează capacitățile operaționale a proceselor de 

gândire, contribuind la realizarea unui învățământ formativ. Observarea devine sistematică, 

analiza este favorizată, iar atenția este activată. În cadrul actului educativ se acordă prioritate 

activității senzoriale, care constituie baza perceperii corecte, concrete a obiectelor. 

4. Funcția stimulativă - materialul didactic trezește interesul și curiozitatea pentru ceea 

ce urmează să fie cunoscut de către copii, ei devenind active și interesați când trec la 

manipularea obiectelor și participă cu mai multă ușurință la discuțiile ce se angajează pe 

marginea obiectelor. 
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5. Funcția ergonomică - materialul didactic conceput în acest scop trebuie să 

raționalizeze efortul copiilor la limita valorilor fiziologice corespunzătoare dezvoltării 

somatice și psihice în concordanță cu particularitășile vârstei. 

6. Funcția de evaluare a randamentului învățării constă în posibilitatea materialului 

didactic de a pune în evidență rezultatele obținute de copii, de a diagnostica și aprecia 

progresele înregistrate de aceștia. 

Se pot confecționa și utiliza materiale multfuncționale pentru creearea de situații 

problemă, menite să testeze posibilitățile copiilor de a opera cu datele învățate. 

Claritatea materialului stă la baza interesului de a distinge, un material didactic bogat, 

variat, este un mijloc foarte efficient în mâna celui care știe să se folosească de el. Acest 

material trebuie să ofere intuiției,  „scânteia”, pentru a trezi calea spre progres. 

Materialul didactic facilitează comunicarea între educator și copil, dezvoltând 

capacitatea copilului de a înțelege realitatea și de a acționa în mod adecvat. El asigură 

conștientizarea, înțelegerea celor învățate, precum și motivarea învățării. În lecție antrenează 

capacitățile cognitive și motrice ale copilului dar, în același timp, declanșează o atitudine 

afectiv-emoțională, în scopul realizării obiectivelor propuse. 

În realizarea unui obiectiv pedagogic este mai evident rolul metodelor și al materialului 

didactic decât al altor factori ai procesului de învățămînt, căci oferă un suport pentru 

rezolvarea unor situații problemă ale căror soluții urmează să fie analizate în lecție, determină 

și dezvoltă motivația învățării, declanșează o atitudine emoțională și contribuie la evaluarea 

unor rezultate ale învățării. 

Pentru a-i imprima o finalitate pedagogică, materialul didactic trebuie conceput și 

realizat în așa fel încât să contribuie la antrenarea preșcolarilor în activitatea de învățare, să 

stimuleze participarea lor la procesul de învățământ, aplicarea cunoștințelor în practică. 

Pentru atingerea scopului formativ al mijloacelor de învăţământ, trebuie îndeplinite o 

serie de condiţii psihopedagogice.  

Nivelul de satisfacere a obiectivelor cărora le este destinat materialul didactic; un 

element important în definirea calităţii pedagogice a unui material didactic îl reprezintă 

calitatea sa de a contribui la optimizarea corelaţiei dintre factorii de ordin ştiinţific, metodic şi 

psihologic implicaţi în conţinutul materialului şi în realizarea actului didactic. Integrat în actul 

de instruire, materialul didactic trebuie să ajute la parcurgerea fără obstacole a fiecăruia dintre 

nivelele de conceptualizare pentru orice achiziţie matematică, deoarece are un rol determinant 

în dobândirea nivelului concret, identificator şi clasificator, în formarea reprezentărilor şi 

conceptelor matematice. Aceasta presupune că educatoarea trebuie să aleagă materialul 

didactic, mijloacele de învăţământ utile în realizarea unui anume obiectiv, în funcţie de 

etapele în care se formează orice reprezentare matematică. În etapa concretă, copilul 

manipulează obiecte concrete în scopul formării unor reprezentări matematice concrete şi 

clare. În etapa semiabstractă, educatoarea va introduce materiale structurate (truse Diènes, 

riglete, figuri geometrice, piese magnetice), iar în etapa simbolică, obiectivul urmărit se atinge 

prin folosirea diagramelor şi desenelor.  

Calitatea estetică a mijloacelor de învăţământ contribuie la realizarea unor obiective de 

ordin afectiv, la stimularea motivaţiei de învăţare, dar calitatea estetică trebuie să constituie un 

factor de întărire şi nu de distragere a atenţiei copilului.  

Dimensionarea în raport cu vârsta copilului: materialele didactice folosite de 

educatoare trebuie să aibă şi indici de vizibilitate adaptaţi spaţiului şi vârstei. Acelaşi material 

folosit demonstrativ va fi suficient de mare pentru a favoriza intuirea elementelor esenţiale, 

conform scopului în care este utilizat, iar dacă este distributiv, atunci trebuie să aibă 

dimensiuni optime. 

Dacă va fi prea mare, va ocupa prea mult loc şi va fi greu de folosit, iar dacă va fi prea 

mic, va crea dificultăţi în manipulare, datorită faptului că musculatura mâinilor copilului nu 
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este maturizată funcţional (îl va lua cu greutate, îl va scăpa jos, nu-l va putea plasa uşor în 

poziţia solicitată în cadrul rezolvării unei situaţii de învăţare). Folosirea unor tehnici de 

instruire ce satisfac aceste criterii favorizează participarea copiilor la activitatea de instruire, 

asigură calitatea             instructiv-educativă a mesajului transmis şi dau valoare formativă 

comportamentului prin care copilul probează că şi-a însuşit cunoştinţele transmise.  

 În „Metodica activităților matematice în grădiniță”(2007), se enumeră că folosirea 

materialului didactic trebuie să se respecte următoarele cerinţe:  

Materialele didactice să fie adecvate nivelului de vârstă a copiilor; la grupele mici, în 

prima etapă a învăţării noţiunii de mulţime, materialul didactic va servi nu numai pentru 

familiarizare, dar şi pentru precizarea şi lărgirea reprezentărilor, precum şi pentru stimularea 

interesului copiilor faţă de activitatea matematică, pentru formarea unei atitudini pozitive faţă 

de acest gen de activitate. În acest scop, sunt necesare materiale intuitive concrete şi atractive, 

estetic executate, care să reprezinte obiecte şi să poată fi uşor mânuite de către copii. Treptat, 

materialul didactic va deveni tot mai schematic, pentru a contribui la formarea şi exersarea 

capacităţilor de abstractizare. În prima etapă a familiarizării şi identificării noţiunii de 

mulţime, cel mai convingător material didactic îl constituie obiectele concrete (jucării), pe 

care copiii le pot mânui cu uşurinţă. Mai târziu se introduc figuri geometrice şi desene.  

Materialele didactice prezentate în scopul realizării unei generalizări trebuie să 

reliefeze constant elementul esenţial pentru scopul propus (culoare, formă). Materialul 

didactic folosit în scopul formării noţiunilor de mulţime, număr, al realizării generalizărilor şi 

abstractizărilor solicită variante pentru fiecare nouă situaţie de învăţare, pentru că în acest fel 

generalizările se realizează pe baza desprinderii caracteristicilor comune a elementelor şi sunt 

uşor de intuit de către copii.  

Materialul didactic nu trebuie folosit excesiv, ci trebuie treptat diversificat, pe măsura 

formării reprezentărilor matematice; materialul intuitiv va fi folosit cu precădere în 

dobândirea cunoştinţelor şi diversificat în lecţiile de consolidare a cunoştinţelor.  

Materialul didactic poate fi folosit în două moduri: frontal (demonstrativ) pentru 

întreaga clasă şi individual (distributiv). Materialul demonstrativ trebuie să fie suficient de 

mare pentru a fi uşor văzut de către copii, iar cel distributiv să fie uşor de mânuit.  

Varietatea materialelor didactice într-o activitate nu trebuie să fie prea mare, deoarece în 

acest caz se încarcă inutil lecţia, se distrage atenţia copiilor de la ceea ce este esenţial şi 

generalizările se realizează cu dificultate. De aceea, se impune ca materialul didactic 

individual să nu fie prea abundent, pentru a nu se pierde timpul cu mânuirea lui, trebuie să 

asigure perceperea clară și să fie ales în funcție de scopul propus. Pentru stimularea 

interesului faţă de conţinutul activităţii, este important ca preşcolarii să fie atraşi în activitatea 

de confecţionare a materialelor didactice (mai ales la grupa mare şi pregătitoare).  

Interesul copiilor pentru activităţile de matematică este mai mare atunci când se 

foloseşte şi materialul confecţionat de ei înşişi. Confecţionarea acestuia de către copii poate 

fi sarcină în activităţile practice sau în activităţile alese şi complementare. Astfel, pot fi 

confecţionate diferite forme geometrice din hârtie lucioasă, panglici colorate (de diferite 

mărimi) etc. şi acestea pot fi folosite ca material distributiv în unele situaţii de învăţare, 

accentuând caracterul intuitiv şi    practic-aplicativ al învăţării.  

Pentru copil, mediul de orice natură ar fi el, oferă ocazii numeroase de explorare şi 

experiment, satisfăcându-i curiozitatea şi nevoia de acţiune. Astfel, subiectele ce pornesc de la 

interesele copiilor sunt cele care asigură motivaţia, care oferă împliniri şi care valorifică mai 

bine cunoştinţele acumulate. 

De aceea, în activitatea mea, alegera temei a fost sugerată de un băieţel din grupă, ce a 

povestit foarte entuziasmat cum a descoperit alături de bunicul său, într-o plimbare prin parc, 

indiciile lăsate de Zâna Primăvară, ba o floare, ba o albină, toate veneau tandem spre a-i 

îmbogăți micuțului cunoștințele și de a-i dezvolta imaginația. Atunci, i-am întrebat pe copii 



174 

 

dacă ştiu de unde vine Zâna Primăvară cu minunile şi culorile ei, printre multe alte răspunsuri 

originale au spus că ea vine de la „talăl ei, Anul”. A fost momentul când cei mici au devenit 

curioși să afle cât mai multe informații despre acest anotimp. 

Copiii au fost interesaţi de temă şi au adus materiale variate şi inedite. Au fost dornici şi 

mândri să le prezinte colegilor şi să discute despre ele, să le studieze, să le analizeze cu atenţie 

şi să le afle povestea. Entuziasmul şi interesul lor s-a transmis şi părinţilor care, stimulaţi de 

bucuria şi mândria copiilor de a participa la amenajarea centrului tematic, au căutat, studiat şi 

descoperit diverse materiale de un real interes 

Caracteristica majoră a educaţiei preşcolare este învăţarea prin joc, perioadă în care nu 

se predau materii de învăţământ, ci se face pregătirea în vederea predării acestora. Într-o 

măsură majoră, toate activităţile instructive şi de formare a copilului în grădiniţă sunt 

dependente de stadiile de maturizare ale gândirii şi limbajului preşcolarului în diferite etape 

de vârstă precum şi modul specific de interacţiune a lor în interiorul fiecărei etape. Astfel, în 

această fază numită şi „inima proiectului” (Preda, V., 2002, p.20), copiii au observat şi 

înregistrat rezultate, au testat diferite gusturi, arome, parfumuri, au colorat şi au învăţat să 

facă diverse lucruri, au socializat şi lucrat în grupuri mici şi-au exprimat sentimente şi păreri 

referitoare despre anotimpul primăvara.  Activităţile interdisciplinare desfăşurate le-au 

oferit copiilor ocazia de învăţa să ia  decizii, de a-şi asuma responsabilităţi, de a lucra mai 

mult în echipă, de a colabora sau de a fi lider. Au fost dificultăţi în realizarea sarcinilor dar 

copiii au fost sprijiniţi de educatoare, cât şi de părinţii lor, fiind încurajaţi să-şi asume roluri şi 

responsabilităţi,  crescând sentimentul de cooperare la nivelul preşcolarilor. 

Proiectul tematic s-a desfăşurat pe parcursul a trei săptămâni, în sala de grupă şi în alte 

locaţii, prin activităţi interdisciplinare în cadrul activităţilor pe domenii experienţiale. În 

cadrul activităților liber alese, am organizat vizite la florărie, aprozar, parfumerie în cadrul 

activităţilor. Astfel, am mizat cu succes şi pe învăţarea colaborativă, părinţii fiind partenerii în 

actul educațional. 

În cadrul acestei activităţi, după ce legumele (materialul didactic) au fost spălate și 

pregătite de activitate, copiii au fost așezați în semicerc pentru a lua parte la jocul aferent.  

Pe masă erau așezate: ridichi, roșii, ceapă verde, salată verde și castraveți. Pe parcursul 

jocului, preșcolarii vor trebui să formeze mulțimi de obiecte de același fel, să ordoneze în șir 

crescător și descrescător legumele și să numească vecinii cifrelor. Copiii au fost foarte 

încântați    să-și recunoască legumele pe care le-au achiziționat și au fost dornici de activitate. 

Împreună cu copiii am observat că nu toate legumele de același fel au și aceeași mărime 

sau culoare, majoritatea fiind diferite. Copiii au venit unul câte unul la măsuță și le-au grupat 

după fel, culoare şi după mărime, le-au aşezat în rând formând astfel și grădina de legume.  

După care au realizat corespondența dintre cifră și număr de elemente, apoi au creat 

scara numerică și au identificat vecinii fiecărei cifre. Ceea ce m-a surpins în mod plăcut, a fost 

spiritul de întrajutorare, de care cei mici au dat dovadă, atunci când unul din copii nu putea da 

răspunsul corect, ceilalți îi săreau în ajutor.  

După acest joc am trecut la faza a doua a activității, când ”buburuzele” au jucat rolul 

bucătarului și au tăiat legumele pentru salata care trebuia servită la masa de prânz. Fiind un 

cuțit din plastic, nu au fost probleme în manevrarea acestuia, cei mici fiind foarte organizați și 

încrezători, ceea ce m-a făcut să cred că au mai desfășurat această activitate și cu părinții 

acasă. 

La sfârşit, copiii au precizat că activitatea le-a plăcut foarte mult şi că și ar mai dori să 

desfășurăm astfel de activități constructive. Interesul lor a fost potențat și de utilizarea bonetei 

de bucătar cât și de faptul că și-au pregătit singuri salata.  

S-a realizat o colaborare reală între educatoare – preşcolari - familie, dar şi între copii, 

accentul mutându-se de la competiţia dintre ei spre comunicarea interpersonală şi învăţarea 

prin cooperare;   
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Proiectul tematic a fost un motiv real pentru copii de a-şi dezvolta deprinderi de 

socializare şi comunicare, de autonomie personală, fără să mai insistăm pe cunoştinţele 

asimilate ridicând deja noi întrebări de analizat pentru următoarele teme de cercetare. 

Integrarea mijloacelor de învăţământ în ansamblul tehnologiilor didactice 

moderne. 
În societatea contemporană se observă un fenomen foarte interesant în ceea ce priveşte 

legătura între progresul ştiinţei şi învăţământ. Această legătură nu este nouă, ea s-a manifestat 

în toate epocile şi civilizaţiile şi a constat în transmiterea în cadrul lecţiei a progreselor ştiinţei 

şi tehnicii. Ceea ce face interesantă această legătură, în prezent, este prezenţa computerului şi 

utilizarea lui în organizarea instruirii, în conducerea învăţământului sau în cercetarea 

pedagogică. Orice apel la mijloace pune în balanţă avantaje şi dezavantaje. 

Avantaje: ele suplimentează explicaţiile verbale specificând un suport vizibil, intuitiv, 

mijlocesc elevilor, o realitate greu accesibilă direct, provoacă şi susţin motivaţii cognitive, 

consolidează cunoştinţe, eficientizează folosirea timpului de instruire. 

Dezavantaje: predispun la o standardizare a perceperii şi interpretării realităţii, îmbie la 

receptarea pasivă, uneori produc denaturări a fenomenelor etalate şi concură la formarea unor 

imagini artificiale despre societate. 

 În concluzie selectarea materialelor de învăţământ trebuie făcută cu multă competenţă 

fără supra solicitări sau exagerări. 
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SĂ FIM PRIETENI! 

PROMOVAREA EDUCAȚIEI DE CALITATE, INCLUZIVĂ ȘI FĂRĂ 

BULLYING ÎN GRĂDINIȚĂ  

  
Profesor învățământ preșcolar Iliescu Daniela Mihaela 

Grădinița „Brândușa”, Sector 3, București 

 

 

”Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în 

cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, 

acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot 

fi o binecuvântare pentru lume.” 

(Din ”Child’s Appeal”, Mamie Gene Cole) 

 

La naștere există posibilități de dezvoltare pentru orice copil, indiferent de 

particularitățile sale. Fiecare copil, în funcție de unicitatea sa și de nevoi, prezintă pentru 

educatoare anumite cerințe educative. Acest lucru este valabil pentru toți copiii, fie că sunt 

considerați obișnuiți, fie speciali sau de excepție. Fiecare copil este unic, este valoros și se 

dezvoltă în funcție de comunicarea sa cu lumea în care trăiește. 

La vârstele mici, ca de altfel la orice vârstă, există o serie de cerințe educative valabile 

pentru toți copiii. Este vorba de acele cerințe legate de creștere, dezvoltare și educație, ca 

procese vitale în devenirea individualității. Sunt cerințele de bază, esențiale care trebuie să 

satisfacă esența umană, ritmurile relative ale dezvoltării, nevoia de acțiune și de construcție a 

personalității. 

În funcție de ecuația deja personală a copiilor, fiecare are și cerințe particulare 

determinate de ereditatea sa biologică și socio - culturală, dar și de modul în care își 

construiește experiența. 

Când copilul vine în grădiniță, zestrea ereditară, mediul inițial de viață și elementele 

primare ale personalității constituie parametrii care determină cerințele sale educative. În 

procesul complex al dezvoltării, capacitățile generale și particulare pe care copilul și le 

formează sunt determinate în special de experiența lui. În funcție de stimulările mediului, 

capacitățile sale instrumentale se realizează într-o construcție personală. În formarea 

capacităților, competențelor și comportamentelor la vârstele mici, rolul important revine 

substratului ereditar, dar în aceeași măsură și influențelor mediului primar de viață.  

Educația timpurie este parte a educației incluzive și deschiderea grădiniței către toți 

copiii constituie condiția unei educații de calitate, cu influențe puternice în dezvoltarea 

copiilor pentru viitor, pentru participare și responsabilizare socială, dar și aprecierea  și 

înțelegerea valorii umane. 

Educația incluzivă se referă la ridicarea tuturor barierelor în învățare și la asigurarea 

participării la educație a tuturor celor vulnerabili la excludere și marginalizare. În abordarea 

educației incluzive se valorizează nu numai posibilitățile și premisele de dezvoltare ale 

fiecărui copil, ci și potențialul și motivația de schimbare și dezvoltare profesională a fiecărei 

educatoare. Dacă promovăm politici și practici cât mai incluzive în educația preșcolară, dacă 

ne focalizăm atenția asupra accesului, participării și implicării tuturor copiilor de vârstă 

preșcolară  în programe de educație, vom avea generații din ce în ce mai bine pregătite, care 

se vor integra cu mai mare succes în societate. 

Bullying-ul, o problemă dificil de gestionat în mediul școlar, constituie punctul zero și 

bariera principală în promovarea unei educații incluzive. Dacă în grădiniță vom pune bazele 

unui climat educațional în care se promovează starea de bine și empatia, vom putea reduce 

problemele de bullying existente la nivelul grupei și vom ajunge să înlocuim bullying-ul cu o 
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dinamică sigură și pozitivă de învățare. Copiii au nevoie de grupuri și medii sociale lipsite de 

bullying pentru a se dezvolta armonios și un program anti-bullying centrat pe valori precum 

toleranța, curajul, grija și respectul contribuie la o bună dezvoltare socială și emoțională a 

copiilor, bazându-se pe formarea unui spirit al comunității. În activitatea educatorilor se 

impune adoptarea unui mediu educațional care să creeze prilejul consolidării relațiilor de 

prietenie, să prevină izolarea și excluderea în cadrul grupului. Grupa de copii devine astfel un 

mediu în care toți copiii se înțeleg bine unii cu alții, nu pentru că se plac personal, ci pentru că 

aparțin aceluiaș grup. Pentru copii este important să aibă colegi în jur întrucât învață regulile 

sociale (comportamente acceptabile și inacceptabile în interacțiunile cu ceilalți). Este 

important pentru ei să trăiască experiențe împreună, caracterizate prin toleranță, respect, grijă, 

curaj și să experimenteze gestionarea unui conflict cu colegii lor. 

Când trăiesc cu sentimentul prieteniei, copiii se simt în siguranță, practică interacțiunea 

cu ceilalți și adaptarea socială. Abilitățile sociale sunt esențiale pentru copii în vederea 

dezvoltării și menținerii unei relații de prietenie (abilitatea de a cunoaște alți copii, de a-i 

asculta, de a-și exprima sentimentele, de a  arăta empatie, de a  accepta ideile celorlalți, 

susținându-le în același timp și pe cele personale). Recunoașterea pe care o primesc cei mici 

se manifestă în relațiile de prietenie, iar acei copii care nu au prieteni își pot pierde stima de 

sine și acest lucru poate cauza simptome psihosomatice (dureri de stomac, dureri de cap, lipsa 

dorinței de a merge la grădiniță). Aici intervine rolul educatorului și al adulților prezenți în 

viața copiilor, întrucât aceștia pot încuraja relațiile de prietenie ale copiilor atunci când ele nu 

se manifestă spontan. Astfel, copiii pot participa împreună la activități extracurriculare care să 

evidențieze abilitățile fiecărui copil, însă nu putem forța o relație de prietenie, deoarece 

acestea depind într-o mare măsură de personalitatea și afinitatea fiecărei persoane. Dacă un 

copil nu reușește să lege o relație de prietenie la grădiniță, deși s-a insistat asupra acestui 

aspect, părinții trebuie încurajați să-l sprijine pe copil în a-și face prieteni în afara instituției 

pentru că este important ca toți copiii să trăiască sentimentul de împreună și bucuria unei 

relații de prietenie. Iată cum se creionează rolul important al părinților în crearea unui grup 

incluziv. Se impune, așadar, în cadrul implementării unui program anti-bullying consolidarea 

și îmbunătățirea relației grădiniță-familie, întrucât reușita acestuia depinde în egală măsură de 

implicarea fiecărui actor al procesului educațional. 

În cadrul grădiniței, în vederea creării unui climat pozitiv de învățare, bazat pe starea de 

bine și prevenirea comportamentelor de bullying, educatorul poate face apel la o serie de 

activități de dezvoltare a empatiei, precum: 

„BALONUL BUCLUCAȘ” 

Obiective: 

Copiii învață să găsească soluții la situații neplăcute și conștientizează ce poate fi 

neplăcut pentru ceilalți. 

Desfășurarea activității: 

Copiii lucrează în perechi. Fiecare pereche primește un balon și un marker, apoi 

desenează o situație în care au fost deranjați de comportamentul unor copii. Cei doi copii 

lucrează împreună pentru a decora balonul. Când copiii au decorat balonul, se așază în cerc și 

vorbesc despre situația ilustrată, apoi sunt solicitați să găsească soluții pentru rezolvarea 

conflictului. Perechea va alege soluția pe care o consideră cea mai potrivită. Când s-a găsit 

soluția, balonul este spart pentru  a simboliza rezolvarea situației problemă. 

 „PRIETENIA, O COMOARĂ” 

Obiective: 

În cadrul acestei activități copiii își pot lărgi perspectiva asupra temei prieteniei. Prin 

conversații pe această temă, copiii înțeleg ce gândesc colegii lor și care sunt experiențele 

acestora, putându-se folosi chiar ei de acestea pentru a se gândi cum se comportă în calitate de 

prieteni buni.  
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Desfășurarea activității: 

Activitatea debutează prin crearea unui moment de brainstorming realizat de către 

doamna educatoare prin întrebarea adresată copiilor: „Ce este un prieten bun ?”. Toate ideile 

expuse de către copii sunt notate și ulterior ilustrate de către aceștia într-o carte a prieteniei. 

Educatoarea discută și explorează cu cei mici o serie de întrebări: „Ce este un prieten ?”, „De 

ce avem prieteni?”, „Cum ne facem prieteni ?”, „Cum ne simțim când cineva ne spune –Nu 

vreau să fiu prietenul tău! – ?”, „Ce putem face dacă am supărat un prieten?”. Copiilor li se 

va oferi șansa de a vorbi și de a asculta activ perspectivele exprimate de ceilalți colegi. La 

sfârșitul activității, copiii pot realiza desene ale prietenilor (persoane, animale sau jucării). 

Fiecare copil va expune motivul pentru care consideră că prietenul ilustrat în desen este cel 

mai bun. Toate lucrările copiilor vor fi expuse într-o „galerie a prieteniei”, la care vor fi 

invitați alți copii din grădiniță sau părinții acestora. 

„ALTFEL DE SCĂUNELE MUZICALE” 

Obiective: 

Aceasta activitate le dezvoltă copiilor capacitatea de a înțelege importanța ajutorului 

reciproc. 

Desfășurarea activității: 

Se joacă scăunelele muzicale în mod normal, dar, pe măsură ce numărul locurilor se 

micșorează, copiii trebuie să se ajute unul pe altul să își găsescă un loc, împărțind un scaun 

sau lăsând pe cineva să se așeze în poală.  

Alături de educator, un rol deosebit în consolidarea spiritului comunitar și prevenirii  

bullying-ului revine părinților, iar participarea lor în cadrul procesului educațional este 

prioritară pentru a promova starea de bine. Copiii oglindesc comportamentul părinților și dacă 

aceștia au o atitudine pozitivă față de grădiniță, copilul va face același lucru. Felul în care 

părinții vorbesc despre alți copii și în care gestionează conflictele din grup, afectează nu doar 

propriul copil, ci și grupul ca întreg. Părinții trebuie să îi încurajeze pe cei mici să se apere și 

să-i apere pe ceilalți. În continuare, sugerăm câteva activități desfășurate în parteneriat cu 

părinții, menite să promoveze starea de bine și empatia în cadrul grupei de copii:  

„POVESTEA FERMECATĂ” 

Pentru această activitate se va oferi prilejul fiecărui părinte / bunic să participe în funcție 

de disponibilitate în cadrul unei întâlniri cu micuții preșcolari în cadrul căreia să le transmită 

acestora întâmplări, experiențe de viață, basme, legende, povești și povestiri referitoare la 

tema săptămânii. Activitatea oferă posibilitatea fiecărui părinte să cunoască mai bine mediul 

grădiniței, cultura grupului și să devină cu această ocazie parte integrantă a procesului 

educațional prin participare directă. 

„JURNAL DE CĂLĂTORIE” 

Această activitate presupune existența unui carnețel (jurnal) care va deveni puntea de 

legătură între grădiniță și familie. La sfârșitul fiecărei săptămâni câte un copil va lua acasă 

carnețelul însoțit de o jucărie preferată din sala de grupă, iar părinții vor nota aspecte 

referitoare la experiențele trăite de jucărie în mediul familiei lor, putând adăuga și fotografii. 

Reîntoarsă în colectivitate, jucăria împărtașește copiilor experiențele trăite.  

Scopul activității este să îi facem pe copii să se cunoască unii pe alții, pentru că 

apropierea dintre copii este cu atât mai mare, cu cât se cunosc mai bine. Pe lângă acest aspect, 

copiii pot descoperi că sunt crescuți diferit. Vizita jucăriei creează posibilitatea de a vedea 

cum este în familia celorlalți și de a-i cunoaște, oferind prilejul reflectării unor valori 

importante ale programului anti-bullying precum toleranță, respect, grijă și curaj. 

Concluzionând, grădinița are obligația de a se ocupa de mediul mental, fizic și estetic al 

copiilor ca parte integrantă a activității educative, iar evaluarea mediului și a planului de 

învățământ trebuie să se concentreze pe climatul educațional, în vederea creării celui mai bun 

cadrul în care copiii să se simtă bine, să fie sănătoși, să se dezvolte și să învețe. 



180 

 

 

 

Bibliografie 

1. Carte de activități 3 - 6 ani - Program Național anti - bullying, Să fim prieteni - Free of 

bullying – Organizația Salvați Copiii (2020) 

2. Ghid pentru specialiștii din grădinite - Program Național anti - bullying, Să fim 

prieteni - Free of bullying – Organizația Salvați Copiii (2020)  

3. Vrăjmaș, Ecaterina. Premisele educației incluzive în grădiniță. Editura Vanemonde. 

București (2010) 

4. Vrășmaș, Traian. Școala și educația pentru toți.  Editura Miniped. București (2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

 

SCRIEREA CREATIVĂ ÎN CICLUL PRIMAR 
 

Prof. înv.primar Mihaela Segărceanu 

Şcoala Gimnazială Nr. 195, Bucureşti 

 

“Dacă am avea şi o Fantastică, aşa cum avem o Logică, ar însemna 

că s-a descoperit arta descoperirii” Novalis 

 

Nu ar trebui să existe copilărie fără poveşti! Ele sunt hrană pentru minţile şi imaginaţia 

celor mici, îi ajută să înţeleagă lumea din jurul lor şi pe ei înşişi, emoţiile pe care le simt, 

comportamentul adecvat în diferite situaţii sau dificultăţile care pot apărea în relaţiile cu cei 

apropiaţi. De la miturile din Antichitate, până la povestirile personale ale membrilor familiei, 

poveştile oferă modele demne de urmat şi lecţii de viaţă, dar şi o bază pentru învăţarea limbii, 

pentru dezvoltarea vocabularului şi facilitarea comunicării verbale. 

În ciclul primar, compunerile sunt un instrument esenţial pentru formarea şi dezvoltarea 

competenţei de a comunica în mod corect în limba română, dar şi pentru dezvoltarea spiritului 

de observaţie, a capacitaţii de a problematiza şi de a rezolva probleme, de a structura 

conţinuturi, idei şi informaţii care depăşesc graniţele unei singure materii şcolare, dar mai ales 

pentru a exersa şi dezvolta creativitatea elevilor. 

Din păcate, în secolul vitezei copiii preferă să se exprime expeditiv, de cele mai multe 

ori folosind o singură imagine pentru a transmite emoţii, păreri, impresii, chiar sentimente. 

Exprimarea în scris, în compuneri de cel puţin o pagină, folosind temutele „expresii 

frumoase” culese din textele literare consacrate, a devenit o adevărată corvoadă, pe care o 

pasează de cele mai multe ori părinţilor dispuşi să îi „ajute” la teme. 

În cazul elevilor mei, soluţia salvatoare a fost atelierul opţional de scriere creativă. 

Începând din clasa a II-a, am parcurs etapele realizării unei poveşti, pornind de la alegerea 

unui titlu atractiv, importanţa primelor fraze care pot capta sau plictisi un cititor, construirea 

eroilor şi personajelor negative, a personajelor secundare şi a cadrului potrivit acţiunii.  

Am pus accentul pe respectarea părţilor compunerii, elevii mici având tendinţa să nu 

respecte proporţiile dintre introducere, cuprins şi încheiere, de cele mai multe ori uitând să 

scrie o incheiere sau elaborând doar o lungă introducere, urmată de 2-3 propoziţii. Intriga, 

punctul culminant şi deznodământul poveştilor le-au oferit ocazia de a crea situaţii-problemă 

pentru care tot ei au căutat rezolvare. Dialogul dintre personaje a fost un alt subiect important 

al orelor de scriere creativă. Pentru fiecare element în parte le-am prezentat exemple din 

cărţile pentru copii îndrăgite de ei, apoi am folosit fişe-şablon pentru schiţarea ideilor, iar 

pentru elaborarea compunerii propriu-zise  au avut la dispoziţie câte o săptămână. 

Odată ce noţiunile necesare au fost însuşite, mijloacele prin care am ales temele 

compunerilor au devenit, la propriu, o joacă: exerciţii de scriere creativă prezentate sub formă 

de probleme de logică împletită cu imaginaţie („Unde se duc şosetele care dispar din maşina 

de spălat?”), teme de autoreflecţie („Ţi se indeplineşte cea mai arzătoare dorinţă, dar trebuie 

să renunţi la lucrul la care ţii cel mai mult. Ce faci?”), cartonaşe cu ilustraţii ale unor 

personaje sau locuri fantastice, beţişoare pe care erau scrise personaje, locuri şi obiecte 

extrase la întămplare, obiecte obişnuite care aveau poveşti neobişnuite (reparaţiile din şcoală 

au dat naştere la poveştile unei bormaşini fantastice) şi multe altele. Ingredientul principal al 

atelierelor a fost, însă, umorul. Amuzamentul şi atmosfera relaxată i-a incurajat pe copii să 

scrie şi să fie dornici să îşi citească poveştile în faţa colegilor, care erau la rândul lor dornici 

să intervină cu idei. 

Respectând cultura, gusturile, umorul şi, mai ales, imaginaţia copiilor din generaţia lor, 

compunerile au devenit o cale de a ne distra împreună la şcoală şi, în acelaşi timp, de a 

deprinde elemente esenţiale pentru comunicarea orală şi în scris. 
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STIMULAREA  PRIN  JOCURI  DIDACTICE   

A CREATIVITĂȚII ELEVILOR 
 

Profesor învățământ primar Larisa Matache  

Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu”, Buzău 

 

Ținând cont de complexitatea fenomenului creativității, Al. Roșca arată că e greu de 

formulat o definiție a creativității care să fie unanim recunoscută. Creativitatea reprezintă un 

complex de aptitudini și însușiri psihice care, în condiții favorabile, generează produse noi și 

valoroase pentru societate sau pentru individ. Toți oamenii au un anumit nivel de creativitate. 

Cei mai mulți au un nivel de creativitate la nivel mediu. 

Creativitatea poate fi stimulată sau inhibată în mediul familial. Un mediu familial 

permisiv, deschis, în care copilul se simte sprijinit de părinți, apreciat pentru ideile sale poate 

avea efecte pozitive asupra creativității elevului. Școala este un alt mediu unde poate fi 

stimulată creativitatea sau poate fi stopată. Dezvoltarea creativității elevilor depinde în mare 

măsură de atitudinea profesorului față de elevi. Profesorul poate folosi la clasă multe jocuri 

didactice. Acestea cuprind cerințe care contribuie la valorificarea creatoare a deprinderilor și 

cunoștințelor achiziționate, la realizarea transferurilor între acestea, la dobândire prin mijloace 

proprii de cunoștințe. 

Jocul cuvintelor magice îl folosesc adesea în anumite momente ale zilei, sau ale unei 

activități, în general cu conținut moral civic, care îi pune pe elevi în diferite situații de a 

descoperi și de a crea propriile adevăruri. „Cuvintele magice” provoacă gândirea critică, 

rezolvarea problemelor, imaginația, cinstea și responsabilitatea, elemente ce trebuie să devină 

esența educației pentru copiii noștri. Elevii sunt așezați în cerc sau semicerc, pe scaune sau pe 

covor. În centru se află o cutie. În cutie cartonașe, iar pe fiecare cartonaș este scris un cuvânt 

ca de exemplu: hărnicie, înțelegere, curiozitate, credință, respect etc. Copiii și învățătoarea iau 

din cutie câte un cartonaș la întâmplare, îl citesc cu atenție, apoi încep să discute despre sensul 

cuvântului, despre ceea ce le sugerează, făcând legătură cu viața lor personală. La joc 

participă și învățătoarea, care le oferă copiilor un exemplu de felul în care trebuie să aibă loc 

discuțiile. Acest joc se desfășoară după anumite reguli care se bazează pe ascultarea cu atenție 

a fiecărui participant, pe respectul reciproc. Nu este un joc de competiție. Este un joc care 

stimulează gândirea, creativitatea verbală, răspunzând nevoii copilului de a-și verbaliza 

observațiile, gândurile, sentimentele în mod liber, fără complexe, deschis, anulându-se în felul 

acesta timiditatea. Tot prin acest joc este stimulată încrederea în posibilitățile lor de a relata 

aspecte din experiența personală, din impresiile și observațiile lor asupra realităților în 

mijlocul cărora trăiesc și își desfășoară activitatea. Se pot propune elevilor și alte sarcini 

legate de structura cuvintelor, familia de cuvinte, integrarea cuvintelor într-o propoziție 

simplă, dezvoltată sau într-o propoziție în care toate cuvintele să aibă aceeași inițială, 

sinonime, antonime. 

Jocul Ghicește urmarea constă în audierea unei povești care este întreruptă, la un 

moment dat, de clinchetul unui clopoțel. Copiii trebuie să-și imagineze întâmplările 

continuând povestea. Acest joc activează gândirea, dezvoltă atenția și perspicacitatea, îi 

conferă suplețe și mobilitate. Este eficient și în dezvoltarea deprinderilor de a asculta. 

Jocul Ștafeta povestirii - Fiecare elev extrage un cartonaș pe care este trecut un număr. 

Cel care are numărul unu începe să creeze o povestire pe care o întrerupe după câteva fraze, 

ultimul cuvânt fiind și atunci…. sau când….. Povestirea este continuată de copilul care are 

cartonașul cu numărul doi și așa mai departe. Sunt puși să creeze toți copii, să-și imagineze 

continuarea acțiunii, valorificându-și astfel potențialul creativ. Se poate sugera copiilor să 

orienteze povestirea lor spre o anumită latură: comică, tristă, fantastică sau realistă. 
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Jocurile de combinare sunt deosebit de atractive și eficiente pentru dezvoltarea gândirii, 

independenței și originalității copiilor. De exemplu: combinarea unui personaj dintr-o lectură 

cu un alt personaj din altă lectură, combinarea mai multor povești într-una singură, 

combinarea unor cuvinte pentru a obține o povestire, combinarea unor propoziții aparent fără 

nicio legătură, în așa fel să se obțină un text, combinarea mai multor probleme într-una 

singură. De exemplu: alegeți un personaj din povestea Capra cu trei iezi de Ion Creangă și 

Scufița Roșie de Frații Grim.     Imaginați-vă o discuție între aceste personaje. Scrieți dialogul 

dintre acestea. 

Jocul Steaua enigmelor - În mijlocul stelei se află scris titlul unui capitol sau al unei 

unități de învățare. În vârful fiecărui colț al stelei sunt scrise, cu o culoare, modalitățile de 

realizare, obiectivele unității scrise în centru. Cu altă culoare sunt scrise sarcini, întrebări 

pentru fiecare problemă pusă în discuție. Elevii formează cinci grupe. Fiecare grupă își alege 

un colț de stea cu sarcina care i se potrivește. 

Un alt joc destul de atractiv și ușor de aplicat la clasă este jocul „Interviu cu un 

personaj”. În timpul jocului, un elev este reporterul, iar altul este un personaj dintr-o poveste. 

Se va purta o discuție imaginară, în care sunt îmbinate elementele cunoscute din poveste cu 

elemente din realitate. 

Ideea folosirii jocului în activitățile educative nu este nouă. Prin joc pot fi observate 

înclinațiile copiilor. În copilărie se află o prospețime a imaginației, o curiozitate foarte mare. 

Foarte mulți elevi din clasele primare manifestă în mod spontan imaginație, creativitate, 

independență. Atât învățătorul cât și profesorul de la aceste clase trebuie să descătușeze 

fantezia elevilor și să le dezvolte creativitatea. 

Trebuie împiedicată cu orice preț tendința de a imita pe celălalt. Prin joc copilul își 

afirmă puterea, priceperea, personalitatea în ansamblul ei. Jocul este o reprezentare proprie și 

directă a vieții umane. În jocul didactic, divertismentul nu este un scop în sine, ci numai un 

mijloc de stimulare a energiilor cognitive. Pot avea un efect educativ evident, deoarece cultivă 

încrederea în forțele proprii, precum și spiritul de răspundere, de ajutor reciproc. 
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TEXTUL LITERAR – SUPORT  

PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVULUI 
 

Prof. Daciana Călin, limba și literatura română 

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Constanța 

 

 

Motivarea alegerii temei. Începând cu anul școlar 2017-2018, se aplică o nouă 

programă pentru limba și literatura română (aprobată prin O.M.E.N. nr.3393/28.02.2017; 

Anexa 2). Prin structura sa, dar mai ales prin obiectivele și competențele definite, se propune 

o schimbare profundă atât la nivelul viziunii, al procesului, cât și al evaluării rezultatelor 

elevilor. În plus, se observă o presiune venită dinspre didactica disciplinei limba și literatura 

română, în sensul actualizării sale, alinierii la tendințele lumii contemporane. Alina Pamfil 

(2008, p. 8) subliniază faptul că disciplina, care presupune o diversitate de domenii și 

subdomenii, „un corp de cunoştinţe compozit, cu referenți teoretici atât în studiile de limbă, 

cât și în cele de literatură”, a trecut dincolo de propriile granițe, fixând, prioritar, „inițierea 

elevilor într-o serie de practici lingvistice secifice societății actuale”.  

În plus, odată cu preluarea fiecărei noi generații, observ și schimbarea continuă a 

profilului absolventului clasei a IV-a, care atrage după sine o adaptare, o readaptare la o nouă 

realitate a clasei. Elevul de clasa a V-a vine cu o curiozitate dominată de nevoile personale, 

selectând ceea ce vrea sau nu vrea să învețe. Lucru foarte bun: citește cu plăcere, dacă i se 

trezește curiozitatea și dacă subiectele textelor recomandate, propuse vin din zona 

contemporaneității, din zona preocupărilor cotidiene sau dintr-un fantasy pe care îl înțelege – 

fiind bazat pe filmele artistice sau de animație pe care le vizionează. La cele două motive 

menționate anterior – schimbarea programei școlare, schimbarea profilului elevului – se 

adaugă existența unei preocupări personale mai vechi pentru dezvoltarea emoțională și socială 

a elevilor prin intermediul textului literar. 

Soluții. Accentul pus, în noul curriculum, pe dezvoltarea competenței de lectură se 

explică prin complexitatea acestui proces, care „presupune observare, precizie, nuanțare, 

elaborare, identificare și construire, confirmare și infirmare de sens, reflecții și imaginație.” 

(Pavelescu, M., 2010, p.155) Lectura, ca metodă, ca instrument, are numeroase finalități, 

aplicabile la toate disciplinele de studiu; ea este bază a competenței informaționale 

individuale, tehnică fundamentală de muncă intelectuală, metodă specifică disciplinei limba și 

literatura română, activitate literar-culturală, activitate care ține de pasiune, de hobby, de 

petrecere a timpului liber (op.cit., pp.155-161).  

Înțelegerea textului literar, proces complex, descris prin diferite modele teoretice, 

presupune  parcurgerea unor pași mici, prin lecturi succesive, cu diferite grade de dificultate și 

cu ținte diferite. După R. Scholes (apud Pamfil, A., 2008, p.142), lectorul pornește de la un 

text, ajungând să-și creeze propriul text, trecând prin lectura inocentă, lectura interpretativă, 

lectura critică sau prin „text within text, text upon text, text against text”. Mai nou, se acordă 

atenție didactică faptului că textul literar oferă cititorului o deschidere spre lume și spre 

universul său interior, adică se trece de la perspectiva „text to text” la „text to world” (Rațiu, 

B., 2019, p.197). Bogdan Rațiu realizează portretul lectorului-cetățean: „Portretul acestui tip 

de cetățean este rezultatul unor activități în care arta îl învață pe individ să privească prin 

ochii celuilalt. E vorba de empatie, simpatie, alteritate, altruism, deschidere, cunoștine 

factuale, gândire logică, dar și imaginație.” 

Etapele didactice ale receptării textului literar sunt redefinite, iar acest lucru este 

oglindit în programele școlare, în manuale și în auxiliare (Vezi Pamfil, A., op.cit.; Rațiu, B., 

op.cit.). Manualele sunt construite în acord cu noul cadru teoretic, propunând: prelectura 

(„Pentru început”), lecturile succesive (lectura model a profesorului, lectura explicativă, 
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lectura interpretativă, lectura critică ș.a.) și postlectura („După text”) - momentul în care sunt 

potrivite conexiunile intertextuale. Se preferă abordarea unor fragmente de text, relevante 

pentru tema studiată, pentru problematica științifică, în detrimentul textului integral. Operele 

sunt corelate între ele tematic, fiecare dintre fragmentele studiate fiind o fereastră deschisă 

spre text; rămâne la alegerea elevului dacă își continuă sau nu căutarile. De asemenea, din 

perspectiva profilului absolventului de clasa a VIII-a, se acordă atenție formării de 

competențe în zona socială și civică și în zona sensibilizării și exprimării culturale.  

Ca să poată înțelege lumea textului literar, copilul de gimnaziu trebuie să se înțeleagă 

mai întâi pe sine. Ca să se poată înțelege, trebuie să poată identifica și explica ceea ce trăiește. 

Ca să poată explica, are nevoie de cuvinte și de experiențe de viață – ale sale sau ale altora. 

Înțelegerea este un proces continuu, pe care, odată ce l-a inițiat, nu-și mai dorește să-l 

oprească, fiindcă simte că se dezvoltă, că dobândește o altă perspectivă asupra sa și asupra 

lumii.  

Programa de clasa a cincea particularizează această perspectivă, definind competența 

specifică „1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de 

comunicare explicite şi/sau a comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, 

monologate sau dialogate” (p.5), incluzând ca activitate de învățare „identificarea 

stărilor/emoțiilor/sentimentelor emițătorului din diferite texte”, corelată, la rândul său cu 

elemente de conținut precum: „Atitudini comunicative: atenţie, empatie; Exprimarea adecvată 

a emoţiilor”. La clasa a șasea, deși la nivelul competențelor și al activităților de învățare nu se 

mai regăsesc aceleași componente, se poate identifica drept conținut: „Atitudini comunicative: 

interes, curiozitate, implicare, cooperare în activităţi de grup. Inteligenţa emoţională: 

exprimarea adecvată a emoţiilor” (p.13). Se continuă cu „Atitudini comunicative: respect, 

toleranţă. Modificarea conturului intonaţional şi a mărcilor prozodice pentru a transmite 

emoţii. Inteligenţa emoţională: recunoaşterea emoţiilor interlocutorilor” (clasa a șaptea, p.17) 

și „Atitudini comunicative: flexibilitate, asertivitate, disponibilitate la negociere. Inteligenţa 

emoţională: folosirea inteligenţei emoţionale în negocierea unor puncte de vedere” (clasa a 

VIII-a, p.23). 

În rândul elevilor, lecțiile care urmăresc recunoașterea și denumirea emoțiilor celorlalți 

și, îndeosebi, exprimarea propriilor emoții, în contexte diverse trezesc adevărate „patimi”; am 

observat că există o acută  nevoie de comunicare a sinelui și, lucru trist, o anumită lipsă de 

răbdare în ascultarea celuilalt. Adeseori, astfel de lecții depășesc timpul alocat inițial, prin 

proiectare, și par „o pierdere de vreme”, fiindcă, la evaluarea finală a lecției, achizițiile de la 

nivelul educației emoționale sunt foarte slabe sau inexistente. Copilul știe ce a exprimat el 

însuși, dar nu și ceea ce au exprimat ceilalți; știe ce nevoi are, dar nu este preocupat să le 

identifice pe ale celorlalți. Comportamental, rarerori se produce un salt la nivelul manifestării 

empatiei, a toleranței, a sprijinului reciproc. Soluția este urmărirea perseverentă a „punerii în 

scenă” a acestui tip de lecții de-a lungul întregii școlarități, indiferent dacă sunt definite sau nu 

competențe specifice, activități de învățare și conținuturi. În cele din urmă, omul este definit și 

de emoțiile sale, de inteligența sa emoțională, care poate fi o premisă importantă a inserției 

sale sociale.  

Începând din clasa a cincea, acord o atenție deosebită lecțiilor care urmăresc atingerea 

obiectivelor din sfera afectivă, emoțională. De un real folos îmi sunt manualele Editurii Art, 

din care preiau, când este adecvat, idei de texte literare și de sarcini de învățare. De exemplu, 

în manualul pentru clasa a cincea se află textul „O stradă cu sentimente” de Ana Blandiana, 

un context minunat de exersare a inteligenței emoționale. De asemenea, pentru subiectul 

„Identitatea personală. Emoțiile”, se apelează la vizionarea fimului animat „Întors pe dos” 

(„Inside Out”, regia lui Pete Docter, 2015), care este un foarte bun punct de plecare în 

„exprimarea adecvată a emoțiilor”. Copiii se familiarizează cu denumirile emoțiilor 
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fundamentale, încep să folosească aceste cuvinte, iar interacțiunile cu ceilalți creează 

contextul recunoașterii și respectării lor: bucuria, tristețea, frica, furia, dezgustul.  

În clasa a șasea, din păcate, există posibilitatea de a alege între doar două manuale 

avizate de forurile competente. Nici unul dintre acestea nu abordează într-o manieră 

satisfăcătoare problematica dezvoltării inteligenței emoționale, fapt care mă determină să caut 

soluții în auxiliarele curriculare.  

Exemplul 1. Auxiliarul Editurii Art (Sâmihăian, F. ș.a., 2018, pp.10-12) se deschide cu 

textul inedit „Un păianjen care se credea Spiderman” de Adina Popescu, clasa a VI-a, unitatea 

de învățare „În famile, acasă”, ca aplicație pentru textul narativ literar în proză. Opera se 

înscrie, tematic, în sfera celor dedicate pledoariei pentru lectura, văzută, într-un mod original, 

ca o moștenire care se transmite din generație în generație. 

În etapa de prelectură, am solicitat elevilor să facă predicții cu privire la conținutul 

textului, pornind de la sugestia titlului „Un păianjen care se credea Spiderman”. Am proiectat 

imaginea unui păianjen și imaginea personajului de benzi desenate, Spiderman. Am formulat 

următoarele sarcini de lucru, care au fost rezolvate individual și frontal:  

– Scrie, cel puțin, câte trei cuvinte care îți trec prin minte atunci când întâlnești aceste 

imagini. 

- Găsește cel puțin o legătură între cele două cuvinte. 

- Citește titlul. Ce așteptări ai? 

Prima lectură am realizat-o eu, elevii neavând acces la text. Prin intonație, prin gesturi și 

mimică, am creat atmosfera propice receptării textului. După pauza psihologică, am adresat 

următoarele întrebări, la care am primit răspunsuri în activitatea frontală cu toată clasa: 

- Cum te simți după citirea textului? De ce? 

- În ce măsură ți-au fost satisfăcute așteptările? De ce? 

- Ce ți-a plăcut cel mai mult? De ce?  

- Ce ți-a displăcut cel mai mult? De ce? 

- Cum vezi acum păianjenul? De ce? 

- Dacă ai avea de ales, ce personaj al textului ai vrea să fii? De ce? 

 Răspunsurile elevilor indicau prezența primelor efecte: empatia, curiozitatea, răbdarea, 

amânarea judecății despre lucruri și oameni. 

 Relectura, lectura dirijată a fost realizată în clasă, în cadrul aceleiași ore. În lecția 

dedicată interpretării textului, decodificării semnificațiilor, au fost rezolvate următoarele 

cerințe –individual, în perechi și frontal: 

- Ce emoții apar în relatarea păianjenului? Realizează lista de emoții, justificând cu o 

secvență de text prezența fiecăreia dintre ele. 

- Cum explici ultimul alineat al textului? De ce își dorește personajul povestitor o soră, 

o familie? Ce înseamnă familia pentru el? Dar pentru tine? 

- Poate fi considerat textul un îndemn pentru lectură? De ce? 

 La finalul grupajului de lecții pe baza textului-suport, au fost vizibile, la majoritatea 

elevilor, următoarele efecte: dorința de a împărtăși cu ceilalți, observarea celor din jur, 

schimbarea perspectivei (realizată prin jocul „În papucii celuilalt” – repovestirea textului din 

perspectiva mamei, din perspectiva Mariei), curiozitatea. Aplicațiile au contribuit la 

deschiderea orizontului elevilor către emoțiile celorlalți și către emoțiile personale. Experiența 

didactică descrisă mai sus a demonstrat că un text literar atractiv, proaspăt, original poate 

provoca nevoia de reflecție asupra sinelui și asupra celorlați, nevoia de lectură. Textul conține 

sugestia de a citi „Marele Uriaș Prietenos” de Roald Dahl sau „Alice în Țara Minunilor” de 

Lewis Carroll, lucru pe care l-au făcut mulți dintre elevi. 

 Exemplul 2. Pe parcursul clasei a VI-a, le-am propus elevilor, ca lectură suplimentară, 

o carte cu titlu provocator, foarte „la modă” în rândul lor: „Cum să faci să nu citești? Ghidul 

lui Charlie Joe Jackson” de Tommy Greenwald. Editorul prezintă astfel cartea: „ Ghidul lui 
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Charlie Joe Jackson este o poveste amuzantă și inteligentă despre un puști care nu vrea nici 

măcar să se atingă de vreo carte. Descoperă ponturile lui Charlie și află la ce concluzie ajunge 

vajnicul necititor.” 

 În discuția introductivă (prelectura) desfășurată în clasă, am formulat următoarele 

întrebări: 

- Tu cum faci să... nu citești? De ce? 

- Ce sfaturi le dai celor care nu vor să citească? Formulează două sfaturi într-un mod 

atractiv și amuzant. 

 După două săptămâni, perioada alocată lecturii independente a cărții recomandate, în 

locul fișei după lectură tradiționale, am propus elevilor o activitate organizată în grupuri de 

câte cinci elevi, anunțată și pregătită în prelabil. Cerințele au fost: 

- Realizați un poster cu „ponturile” lui Charlie. Bifați-le pe cele pe care (uneori) le 

folosiți și voi.  

- Ce sfaturi aveți pentru Carlie?  

- Propuneți-i două titluri de cărți pe care ar trebui să le citească... Musai! 

- Ce calități personale au fost necesare pentru a face lectura integrală a cărții? Bifați din 

următoarea listă: perseverență, atenție, imaginație, curiozitate, empatie. Fiți pregătiți să 

argumentați alegerile. Completați lista cu cel puțin două calități pe care le-ați dobândit. 

Prezentarea posterelor, analiza lor, evaluarea au fost momente de amuzament, de 

abordare veselă, foarte atractivă, care au implicat toți elevii din clasă. La final, activitatea a 

evidențiat următoarele efecte: perseverența, spiritul ludic, simțul umorului, puterea de a-și 

manifesta deschis opinia personală, starea de „învingător”.  

Personal, consider că opera amintită mai sus va fi ștearsă de filtrul timpului, întrucât se 

ancorează slab în valorile perene ale umanității, iar stilistic se apropie de benzile desenate. 

Probabil că se va așeza lângă „Jurnalul unui puști” sau „Însemnările unei puștoaice”. Totuși, 

în contextul clasei a șasea, textul a fost declicul pentru lectură pentru câțiva dintre elevi, care 

nu mai citiseră de multă vreme un text suplimentar. De asemenea, a fost un moment de 

reflecție nonconformist asupra beneficiilor lecturii, care a îndepărtat, pentru o vreme, 

răspunsul stereotip la întrebarea „De ce citim?”: „Ca să ne îmbogățim vocabularul...”. De ce 

să nu folosesc astfel de texte ca „lipici” pentru aceea care au strategii de evitare a lecturii? În 

acest mod am deschis ușa către texte precum „Minunea” (de J.R. Palacio) sau „Ca peștele în 

copac” (de Lynda Mullaly Hunt), texte care vorbesc despre umanitatea noastră, despre 

emoțiile noastre atunci când suntem în poziții vulnerabile sau când facem eforturi să-i 

înțelegem pe cei diferiți de noi. 

Exemplul 3. În momentul lansării competiției pentru noile manuale pentru gimnaziu, 

pentru limba și literatura română, un spațiu larg de dezbatere a fost ocupat de polemica 

„Folosim doar texte literare din patrimoniul cultural național (în fond, disciplina se numește 

„Limba și literatura română”) sau apelăm la texte și fragmente de texte din patrimoniul 

cultural universal?”. Discuția nu este încheiată nici în acest moment și, probabil, va reapărea 

ori de câte ori se vor rescrie programele școlare și manualele. Avem sau nu avem texte în 

literatura română care să poată fi folosite cu succes în gimnaziu? Sunt mult prea vechi, prea 

greu de înțeles pentru copilul contemporan, care este deconectat de la epocile revolute ale 

istoriei naționale? 

 Un exemplu de text „actual” este „Popa Tanda” de Ioan Slavici, propus spre studiu în 

clasa  a VII-a, în manualul Editurii Art (Sâmihăian, F. ș.a., 2019, pp. 46-51). Dacă, în 

predarea sa, accentul este pus pe „explicarea cuvintelor necunoscute”, pe explicarea excesivă 

a contextului social și istoric presupus de text, pe povestirea și rezumarea văzute ca scopuri în 

sine, interesul elevilor scade vertiginos către zero. În plus, traversăm o perioadă în care 

imaginea preotului, ca și imaginea profesorului, este puternic afectată în percepția publică. 

Dacă în predare este urmărit omul, părintele Trandafir, este urmărită evoluția emoțiilor sale, a 
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trăirilor, a acțiunilor pe care le întreprinde, dacă se caută motivația personajului, se ajunge la 

sensibilizarea elevilor. Pentru aceasta, am trecut în plan secund activitățile tipice pentru 

receptarea textului narativ literar în proză și am focalizat atenția pe strângerea de „dovezi” 

despre protagonist, pregătind caracterizarea personajului literar. Elevii au descoperit că nu știu 

prenumele părintelui, nu-i știu vârsta, nu știu numele tuturor membrilor familiei, nu știu nume 

ale sătenilor, nu știu perspectiva acestuia asupra semnificațiilor evenimentelor din viața sa ș.a. 

Au fost nevoiți să citească și să recitească textul cu multă atenție, căutând „ceva”. Cu greu au 

reușit să reconstituie evoluția familiei sale, de la întemeiere și până la finalul idilic și 

moralizator. Pentru a înțelege psihologia personajului, au fost utile întrebări ca:  

- La ce se aștepta părintele din partea sătenilor din Butucani? De ce?  

- La ce se aștepta din partea sătenilor din Sărăceni? De ce? 

- Există vreo diferență între modul în care sunt folosite cuvintele „preot”, „părinte” și 

„popă” în epoca evocată în nuvelă? Dar în prezent? Care este această? 

- Dacă tu ai fi părintele Trandafir, cum te-ai simți la auzul poreclei „Popa Tanda”? De 

ce? 

 Prin intermediul lor, elevii au aflat (de la profesor sau căutând informația) despre 

studiile preoților în epoca evocată, despre condiția socială și statutul lor profesional, despre 

relația oficială și neoficială cu membrii comunității. Au avut ocazia să simtă empatie, 

compasiune, admirație – atât pentru săteni, cât și pentru părintele Trandafir. Evident, a fost 

necesar mult timp, au fost necesari pași mici, sarcini de lucru precise, articulate logic, lucrând 

mult cu textul stilizat din manual, căutând dovezi pentru a argumenta orice opinie exprimată. 

Am lucrat individual, în perechi și în grup, depășind timpul alocat inițial pentru acest text. 

Produsul final, caracterizarea părintelui Trandafir, a fost, pentru fiecare copil în parte, un text 

scris cu bucurie, cu o oarecare ușurință și cu abateri frecvente de la tiparul, de la planul  

sugerat – a fost un text „simțit”, adică autentic. Am sesizat o modificare a atitudinii elevilor la 

rostirea titlului nuvelei: au devenit politicoși. În plus, au citit textul integral cu plăcere, după 

studiul lui în clasă, fiindcă, de data aceasta, nu l-au avut de citit în avans. Au avut, astfel, 

ocazia să adauge elemente suplimentare la portretul protagonistului după lectura integrală. 

Singurul „minus” al activităților dedicate înțelegerii textului este faptul că a fost necesar un 

număr dublu de ore  (în loc de patru, au fost necesare opt). 

 Concluzii. Datorită schimbărilor de natură curriculară și noutăților de natură științifică 

(cercetările din domeniul învățării umane, didactica disciplinei), viziunea asupra predării 

literaturii în gimnaziu (și în liceu) cunoaște o profundă metamorfoză, fiind orientată spre o 

ancorare pragmatică a rezultatelor învățării (de la „text to self” la „text to text”, iar apoi la 

„text to world”). În consecință, zona emoțiilor umane, a emoțiilor personale devine obiect al 

explorării în mod programatic, inclusiv (sau mai ales) prin limba și literatura română. 

 Fiecare text literar presupune un univers de semnificații, pentru fiecare nivel de 

interpretare posibil. Absolventul de gimnaziu autonom, creativ, capabil să-și găsească rolul în 

societate își definește și prin lecțiile de literatură profilul emoțional, etic, civic. Cunoașterea 

lumii începe prin cunoașterea propriei individualități. Profesorul este ghidul călătoriei de la 

textul literar la frumusețea vieții. Abilitățile sale, talentul și charisma își pun amprenta asupra 

profilului viitorului adult. 

 

Bibliografia 

1. ***Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3393 / 

28.02.2017;Programa școlară pentru disciplina LIMBA ȘI LITERATURA 

ROMÂNĂ, Clasele a V-a –            a VIII-a, București, 2017; 

2. Pamfil, Alina, „Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise”, 

Ediția a V-a, Editura Paralela 45, Pitești, 2008,  pp.8-9; 141-168; 



190 

 

3. Pavelescu, Marilena, „Metodica predării limbii și literaturii române. Ghid pentru 

susținerea examenelor de definitivare și de acordare a gradelor didactice”, Editura 

Corint, București, 2010; pp.155-188; 

4. Rațiu, Bogdan, „Dinamica lecturii. Teorii. Modele didactice. Reflecții”, Editura Școala 

Ardeleană, Cluj-Napoca, 2019, pp.194-209 

5. Sâmihăian, F.; Dobra, S.; Halaszi, M.; Davidoiu-Roman, A.; Corcheș, H., „Limba și 

literatura romană. Clasa a VI-a”, Editura Art Educațional, București, 2018, pp.10-

13; pp.40-43 

6. Sâmihăian, F.; Dobra, S.; Halaszi, M.; Davidoiu-Roman, A.; Corcheș, H., „Limba și 

literatura romană. Clasa a VII-a”, Editura Art Klett, București, 2019, pp.10-14; 

pp.46-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 

 

TIPURI DE  TEXTE.  

STRATEGII DIDACTICE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE  
     

 

                        Prof. dr. Cristina-Maria Ivan 

                        Liceul Teoretic „G. Călinescu”, Constanța  

Liceul Teoretic Internațional de Informatică, Constanța 

 

 

Programa de limba și literatura română propune, pe lângă studiul textului literar și al 

celui nonliterar, urmărindu-se atât utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în 

receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare, cât și folosirea 

modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte 

literare şi nonliterare. Formarea acestor două competențe specifice permite o viziune 

interdisciplinară, precum și conectarea studiului limbii  și literaturii române la realitatea 

cotidiană, culturală și socială.  

 Cele două secvențe de lecție propuse reprezintă deopotrivă o activitate de învățare, 

astfel încât informația să se fixeze în memoria de lungă durată a elevului, cât și o modalitate 

de a-și forma deprinderi și abilități de viață necesare pe tot parcursul existenței.  Totodată, am 

urmărit  stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje 

receptate,  cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile 

abilităţi de comunicare și  abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor 

celorlalţi. 

                                                                

DOMENIU CONTEXT SARCINI ACTIVITĂȚI TEXTE  

General În clasă  

Muncă 

individuală 

Să analizeze o serie de 

texte: articole, memorii, 

scrisoare. 

Activități cu 

toată clasa, 

discuție frontală 

Text argumentativ  

Text informativ 

Text  memorialistic  

 

 

 

NIVEL 

 
Clasa a IX-a  

ABILITAȚILE 

ELEVULUI 

 formulează enunțuri dezvoltate, legându-le în discursuri;  

  structura clară în funcție de tipul de text receptat și produs: 

informativ, memorialistic, jurnalistic; 

 exprimă clar și nuanțat idei, pe care le justifică, oferind detalii 

relevante și diverse; 

 relatează cu acuratețe evenimente reale, creează texte complexe 

(informativ, memorialistic, jurnalistic) cu organizarea clară și 

adecvată tipului de text; 

 exprimă opinii despre situații din domenii de interes și le 

justifică, oferind argumente complexe; 

 structureaza clar și eficient discursul;  

  alege elementele de vocabular, structurile sintactice, 

elementele de limbaj adecvate scopului și contextului comunicării. 
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MICROACTIVITĂȚI  

REDĂ  informații detaliate pe baza unor texte  

informații specifice destul de complexe 

EXPRIMĂ  argumentat răspunsurile  

 ipoteze simple 

sentimente și stări 

SELECTEAZĂ  informații esențiale pe care le inserează într-un discurs complex 

TRĂSĂTURILE 

TEXTULUI  

informații specifice: trăsături 

 informații specifice reluate sub forma unui discurs complex 

vocabular specific tipului de text  

 

COMPETENȚE   

STRATEGICE  Folosirea cunoștințelor anterioare pentru înțelegerea și redactarea  unui text;  

Utilizarea suportului vizual în formularea răspunsurilor; 

Elaborarea unei scheme de idei pentru planificarea și structurarea unui text. 

PRAGMATICE  Funcțională 

 

Discursivă 

 

Descrierea unui fapt;  

Exprimarea și justificarea unor opinii;  

Realizarea unui tip de text; 

Identificarea și redarea conectorilor. 

LINGVISTICĂ Gramaticală 

Lexicală 

Fraze destul de ample și complexe 

Diferite timpuri și moduri verbale 

Relatare creativă și nuanțată 

Secvențe argumentative  

Vocabular specific tipului de text  

 

SCENARIU  - CLASA A IX-A  

 

SARCINĂ 1  

 

DESCRIERE 

DESCRIEREA GENERALĂ  Elevii primesc o serie texte pe care le încadrează într-un 

tipar textual și le  descriu. 

SURSE  Internet  

TRĂSĂTURILE 

TEXTULUI  

AUTENTICITATE  Se utilizează cunoștințe anterioare despre textele literare, 

de graniță și nonliterare, despre funcțiile comunicării și 

elementele situației de comunicare. 

LUNGIME  Aproximativ 15 minute  

SUPORT VIZUAL  Da  

TIPURI DE ITEMI  Itemi cu răspunsuri scurte  

CERINȚĂ  Citiți  următoarele secvențe și încadrați-le în trei tipuri 

de texte, în funcție de scopul comunicării, referent și  

limbaj.  

 

 

SARCINĂ 2  DESCRIERE 

DESCRIEREA GENERALĂ  Elevii primesc o sarcini de lucru pentru a redacta  o știre 

meteo,   un text memorialistic și o scrisoare.  

SURSE  Imagini Internet  
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TRĂSĂTURILE 

TEXTULUI  

AUTENTICITATE  Se utilizează cunoștințe anterioare despre textele literare, 

despre funcțiile comunicării și elementele situației de 

comunicare. 

LUNGIME  Aproximativ 30 de  minute  

SUPORT VIZUAL  Da  

TIPURI DE ITEMI  Itemi cu răspunsuri scurte  

CERINȚĂ  Citiți  următoarele sarcini de lucru și redactați un text 

informativ, unul memorialistic și unul epistolar.   

 

FIȘA ELEVULUI NR. 1                

1. Încadrează cele trei  texte în trei tipare textuale, justificând prin trei argumente de formă 

sau de conținut alegerea.  

Care este cel mai important semn de inteligență? Ne spune Jeff Bezos 

Când vor să determine care este nivelul de inteligență al cuiva, majoritatea oamenilor 

caută să știe cât de des are omul acela dreptate, ce știe și cât de bine se pricepe la ce face. Are 

răspunsuri corecte, se împlinesc previziunile sale? 

   Dar Jeff Bezos se ghidează după altceva: el nu caută doar să vadă cât e omul de 

priceput, ci vrea să vadă și dacă omul înțelege când greșește și dacă este dispus să-și 

schimbe des părerea. Bezos a observat că „oamenii cei mai inteligenți își revizuiesc 

adesea cunoștințele, continuă să exploreze și să reanalizeze problemele, chiar dacă le-au 

rezolvat deja. Sunt deschiși să ia în considerare și alte puncte de vedere, informații și 

idei noi, nu le este teamă să fie contraziși și acceptă ca modul lor de gândire să fie 

contestat”. 
În orice direcție se poate merge prea departe. Dacă ești excesiv de consecvent, nu vei 

putea să înveți mai mult pentru că ești sigur că ceea ce știi acum este tot ce se poate ști, așadar 

e corect și complet. Conceptul prin care psihologii denumesc capacitatea de a lua în 

considerare informații noi este „smerenie intelectuală”. A greși nu este semn de prostie, ci 

este semn de curiozitate, de deschidere către informații noi. Astfel, oamenii cu smerenie 

intelectuală își dezvoltă tot timpul inteligența și iau decizii mai bune. Spre deosebire de 

smerenia obișnuită – care se definește prin sinceritate, cinste și altruism – smerenia 

intelectuală se referă la înțelegerea limitelor cunoașterii. Presupune deschidere la idei noi, 

receptivitatea la noi surse de informație și are beneficii semnificative. Oamenii smeriți 

intelectual gestionează mai bine procesul de învățare și au o implicare mai adecvată în 

discursul public. Laszlo Bock, Vicepreședinte la Google spune că smerenia intelectuală este 

una dintre cele mai de seamă calități pe care le caută la candidații pentru un job, pentru că 

oamenii cărora le lipsește nu știu să învețe. Psihologii confirmă acest lucru, întrucât 

cercetările au arătat că adulții smeriți intelectual sunt mult mai în măsură să învețe, inclusiv de 

la oamenii cu care nu sunt de acord. 

(Revista Cariere, articol semnat de Felicia Luca)  

    Sursa:https://revistacariere.ro/inspiratie/care-este-cel-mai-important-semn-de-

inteligenta-ne-spune-jeff-

bezos/?utm_source=newsletter&utm_medium=li3796_mi214480&utm_content=articol&

utm_campaign=Nl+continut++NOU+-+05.10.+2018&utm_term=1 

 

 

 

https://revistacariere.ro/autori/felicia-luca/
https://revistacariere.ro/inspiratie/care-este-cel-mai-important-semn-de-inteligenta-ne-spune-jeff-bezos/?utm_source=newsletter&utm_medium=li3796_mi214480&utm_content=articol&utm_campaign=Nl+continut++NOU+-+05.10.+2018&utm_term=1
https://revistacariere.ro/inspiratie/care-este-cel-mai-important-semn-de-inteligenta-ne-spune-jeff-bezos/?utm_source=newsletter&utm_medium=li3796_mi214480&utm_content=articol&utm_campaign=Nl+continut++NOU+-+05.10.+2018&utm_term=1
https://revistacariere.ro/inspiratie/care-este-cel-mai-important-semn-de-inteligenta-ne-spune-jeff-bezos/?utm_source=newsletter&utm_medium=li3796_mi214480&utm_content=articol&utm_campaign=Nl+continut++NOU+-+05.10.+2018&utm_term=1
https://revistacariere.ro/inspiratie/care-este-cel-mai-important-semn-de-inteligenta-ne-spune-jeff-bezos/?utm_source=newsletter&utm_medium=li3796_mi214480&utm_content=articol&utm_campaign=Nl+continut++NOU+-+05.10.+2018&utm_term=1
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2. „Aveam cinci ani când, apropiindu-ne de gara Constanţa, am văzut, din tren, marea. Eram 

încă copleşit de această descoperire, cînd tata ne-a urcat în autobuz şi am pornit spre 

Techirghiol. Foarte curând, am pătruns într-un câmp de maci şi albăstrele şi a început să 

miroasă a flori uscate, a praf şi a sare. Aspiram surprins aerul acesta exotic. Apoi, a început să 

miroasă ghiolul, miros tare, greu, de pucioasă şi gudroane, dar tot atât de elixirant. După 

vreun ceas, autobuzul s-a oprit la hanul lui Vidrighin, la intrarea în Techirghiol. Ghiolul 

zăcea, scăzut şi uleios, între mlaştini de nămol. O trăsură a trecut pe lîngă noi, ridicînd o 

perdea de praf, prin care autobuzul şi-a făcut anevoie drum. Toţi pasagerii îşi apăsau batistele 

pe gură. 

Aşa am ajuns în centrul Techirghiolului. Pe atunci, în 1912, Techirghiolul era încă un sat, 

având doar cîteva clădiri mai arătoase: un hotel modern, câteva hanuri, stabilimentul de băi 

fierbinţi, clădiri sumbre ale coloniilor de vacanţă şi patru-cinci vile. Sus, pe deal, nevăzute din 

şosea, se întindeau bordeie tătăreşti. În vara aceea, tata închirie pentru două luni o cameră 

spaţioasă într-o vilă. Toată familia făcea, dimineţile, băi calde de nămol. Ne întorceam apoi 

repede la vilă şi ne culcam din nou, ca să transpirăm. După-amiaza, trebuia să dormim din 

nou, cel puţin un ceas, ca să ne odihnim. Căci, spunea tata, băile fierbinţi ne epuizau şi de 

aceea erau atât de miraculoase, pentru că obosesc omul până la măduvă, iar după aceea, 

silindu-l să se odihnească, îl fac mai zdravăn şi mai sănătos. Tata a fost atât de cucerit de 

această primă experienţă, încât a hotărât, pe loc, că trebuie să avem o vilă a noastră, în care să 

putem petrece toată vara. Chiar în acel an, a găsit şi a cumpărat un teren sus, pe deal, şi, când 

ne-am reîntors vara următoare, ne aştepta acolo un început de vilă: două camere cu verandă şi 

o bucătărie în curte.” 

(Mircea Eliade, Memorii) 

 

 

10 aprilie 1882 

 

Fetiţule dragă, 

 

             Nu te supăra dacă nu-ţi scriu numaidecât după ce-ţi primesc scrisorile, dar în adevăr 

înot în stele. Acuma m-au apucat frigurile versului şi vei vedea în curând ceea ce scriu. 

Îndată ce mă voi muta de aici îţi trimit bani de drum; pân-atunci „Legenda” la care lucrez va 

fi gata şi fiindcă luceafărul răsare în această legendă, tu nu vei fi geloasă de el, fetiţul meu 

cel gingaş şi mititel, şi nu te-i supăra că nu-ţi scriu imediat, nici că nu-ţi scriu mult. Cred că e 

un gen cu totul nou acela pe care-l cultiv acum. E de-o linişte perfectă, Veronică, e senin ca 

amorul meu împăcat, senin ca zilele de aur ce mi le-ai dăruit. Căci tu eşti regina stelelor din 

cerul meu şi regina gândurilor mele – graziosa – graziosissima donna – pe care o sărut de 

mii de ori în somn şi trează şi mă plec ei ca robul din „O mie şi una de nopţi”. 

 Emin  
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FIȘA ELEVULUI Nr. 2  

 

 

1. Ești redactor la un post TV. Redactează o știre în care să  prezinți starea vremii,  

raportându-te la valorile de pe hartă:  

 

 

 

 

Amintește-ți următoarele! 

Textul informativ   are ca specific transmiterea unui număr cât mai mare de informații 

către auditoriu, într-un mod compact, unic, logic, punând în lumină anumite fenomene, 

situații, atitudini ale unor persoane.  

Întrebări care te orientează  în înțelegerea textului informativ:  

 Despre ce suntem informați?  

 Cum suntem informați?  

 În ce scop sunt transmise informațiile?  

Textele informative: știrile, articolele de ziar, textele științifice, textele de tip utilitar 

(prospecte,  cărțile de bucate, instrucțiuni), reclamele, anunțurile, buletinele meteo. 

Etape în realizarea unui text informativ:  

 Documentarea atentă asupra temei  

Selectarea informațiilor și datelor esențiale/ relevante  

 Ordonarea logică a informațiilor 

 Reguli:  

- să fie respectate cele trei părți ale compoziției;  

- informația să nu fie contradictorie;  

- să existe legături logice între idei;  

- conexiunile logice se realizează prin conectori textuali: și, de asemenea, totodată, 

astfel, de fapt, mai întâi, apoi, în sfârșit, având în vedere, în schimb, însă, dar, în primă 

instanță, în ultimă instanță, mai mult etc.  
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2. Scrie, în minimum 100 de cuvinte, o amintire  din copilăria ta.  

Amintește-ți!  

Textul memorialistic  face parte din categoria literaturii de frontieră/ de graniță, având 

referent real. Reprezintă o consemnare retrospectivă a unor evenimente sau întâmplări la care 

autorul a fost martor, sub forma unei sinteze între istorie și confesiune, la persoana I, specifică 

subiectivității.  

Trăsături:  

Are valoare documentară, dar și valoare artistică.  

 Cuprinde un teritoriu vast, care include epoci, scene de viață, oameni etc.  

Tehnici de redactare a textului memorialistic: evocarea, retrospecția, introspecția, analiza, 

confesiunea, exclamațiile, interogațiile retorice, povestirea, descrierea, monologul – toate 

fiind circumscrise persoanei I. 

 

 

3. Redactează o scrisoare  unei prietene/ unui prieten pe care nu l-ai mai văzut de  două 

luni. 

 Respectă convențiile și informează-l despre  stările, sentimentele și evenimentele prin 

care ai trecut în ultima perioadă.   

Amintește-ți!  

Textul epistolar se situează între confesiune și informare, având un scop particular și fiind 

conceput pentru un anumit destinatar.  

Tipuri de scrisori:  

-oficiale sau formale  

-neoficiale  

Trăsături:  

- convenții lingvistice: localitatea și data, formula de adresare, textul în sine, formula de 

încheiere,           post-scriptum 

 

 

 

 

Bibliografie 
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GOOGLE TRANSLATE-(DEZ)AVANTAJELE  

TRADUCERII AUTOMATE A STRUCTURILOR FIXE  

 

                                                      Prof. Ana Mihaela Măntoiu 

Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian”, Constanța 

 

 

Dorința de a afla cât mai repede varianta în română a unei propoziții, expresii sau chiar 

a unei întregi poezii sau  text dintr-o limbă străină, cum este engleza, îndeamnă pe mulți 

dintre elevi să folosească mijloacele automate de traducere. În special pe cunoscătorii de nivel 

începător sau mediu și care nu dețin cunoștințele necesare de limbă engleză, astfel încât să 

utilizeze echivalarea sau adaptarea semantică, ca metode indirecte de traducere.  

Fără a acorda o mare atenție calității rezultatului, mulți dintre utilizatori consideră, de 

exemplu,  Google Translate un mijloc facil și adecvat de realizare a actului de traducere.   La 

o primă vedere, acest serviciu gratuit de traducere instantanee prezintă unele „avantaje”, cum 

ar fi rapiditatea obținerii rezultatului traducerii sau gradul minim de implicare personală în 

acesta. Există oare și dezavantaje?!  Merită acestea luate în considerație?! Da, dacă se dorește 

transferul semantic al structurii frazeologice din limba-sursă în limba-țintă. Cu alte cuvinte, 

acuratețea actului de traducere. Să exemplificăm: 

- începători în studiul limbii engleze (nivel A1) sau cunoscători nivel mediu ai limbii 

engleze (nivel A1-A2 sau A2);  

1. limba-sursă: a-și bate capul 

    rezultat traducere automată: to shake his head 

    variantă adecvată: to trouble one’s head 

2. limba-sursă: a bate câmpii 

    rezultat traducere automată: to beat the plains 

    variantă adecvată: to talk at random, to talk nonsense 

3. limba-sursă: a se linge pe bot 

    rezultat traducere automată: to lick on the muzzle 

    variantă adecvată: to go and whistle for it 

4. limba-sursă: a-și bate capul 

    rezultat traducere automată: to shake his head 

    variantă adecvată: to trouble one’s head 

5. limba-sursă: proaspăt vopsit 

    rezultat traducere automată: freshly painted 

    variantă adecvată: wet paint 

Traducerea automată, așa cum demonstrează și exemplele de mai sus, presupune 

traducerea cuvânt cu cuvânt a întregului text-sursă, păstrând chiar și ordinea elementelor în 

frază sau propoziție.  Din acest fapt derivă și numeroasele dezavantaje, cum sunt: lipsa 

flexionării părților de vorbire/propoziție, nerespectarea topicii din limba-țintă, pierderea 

completă a conținutului semantic în cazul locuțiunilor sau al expresiilor idiomatice. 
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Editura Polirom; 
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sˮi Enciclopedicaˮ; 
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ABORDAREA INTEGRATĂ A ACTIVITĂȚILOR EDUCAȚIONALE 

 PRIN SISTEMUL DE ÎNVĂȚARE NTC 

 

Prof. înv. preșcolar Vasilica Daniela Vulpeș  

Grădinița P.P. „Floarea-Soarelui” Reșița 

Prof. înv. preșcolar Emilia Modrigan  

Grădinița P.P. „Floarea-Soarelui” Reșița 

 

 

Ce este sistemul de învățare NTC?  

NTC este o nouă abordare a învățării la vârsta preșcolară și școlară. Caracteristica de bază a 

acestui program de învățământ nu este schimbarea sistemului educațional, ci doar metodele de abordare 

ale activităților, astfel încât aceste activități să fie nu doar dinamice și plăcute copiilor, ci și benefice 

pentru dezvoltarea lor intelectuală. Scopul său este de a direcționa copiii la formele naturale de 

învățare, în scopul de a facilita materialul didactic, a dezvolta capacitatea de a dobândi cunoștințe 

funcționale și, astfel, de a reduce stresul la școală. 

Programul NTC este prescurtarea de la Nikola Tesla Centre și propune să lucrăm cu copilul ca 

întreg, să îl stimulam și să îi creăm autonomie în activitate, să îi creăm motivarea naturală pentru 

învățare, adică să dezvoltăm talentul natural al copilului.  Acest sistem de învățare face o punte de 

legătură între noile descoperiri ştiinţifice şi practicile curente. 

Acest sistem de învățare a fost creat în Serbia de doctorul Ranko Rajovic, membru al organizației 

Mensa, împreună  cu o echipă de experţi în domeniul pedagogiei, neurofiziologiei, defectologiei, 

psihologiei și geneticii. Numeroasele evaluări au arătat că acest sistem este un program  inovator și 

modern, care produce rezultate foarte bune și contribuie la sporirea cunoștințelor funcționale ale 

copiilor. 

Acest sistem are la bază noile descoperiri în neurofiziologie care au dovedit că capacitățile 

intelectuale ale copiilor depind de numărul de sinapse din creier, sinapse care se dezvoltă intens până la 

vârsta de cinci ani (peste 50%), urmată de vârsta de şapte ani - 75% și până la vârsta de doisprezece ani 

95% din creier este dezvoltat.  

Când vine vorba de moduri de învățare, nu există nici o soluție exactă, dar pentru unele 

răspunsuri există dovezi științifice convingătoare. Este important ca la vârsta preşcolară și școlară, în 

activitatea cotidiană să fie introduse elemente care, s-a demonstrat, stimulează dezvoltarea mentală a 

copiiilor, dar şi exerciţii specifice care dezvoltă coordonarea mişcărilor şi motricitatea, şi-n felul acesta 

previn dereglarea concentrării şi a atenţiei. Este la fel de important să se dezvolte şi viteza gândirii şi a 

concluzionării (gândire funcţională) prin care urmărim abilităţile copiilor. Dacă în primii ani de viață 

nu stimulăm dezvoltarea potenţelor copilului, putem înfrăna sau deteriora dezvoltarea anumitor funcţii. 

Mediul stimulativ contribuie la dezvoltarea unui mare număr de reţele neuronale, ceea ce are drept 

rezultat o reţea neuronală bogată, iar asta este decisiv pentru atingere  ulterioară a potenţialului nativ. 

În ultimii ani s-a constatat o tulburare tot mai mare de dezvoltare în domeniul abilităților motorii 

fine, de acomodare a ochiului, de vorbire, ceea ce indică o lipsă de stimulare timpurie. Aceste tulburări 

pot duce la insuficiență cognitivă mai târziu. 

Întrucât numărul sinapselor este important pentru dezvoltarea capacităţilor intelectuale, atunci 

trebuie să-i permitem copilului ca prin jocurile pe care le face intuitiv (învârtitul în cerc, săritul, săritura 

peste obstacole, trecere prin ceva, mersul de-a buşulea, petrecerea timpului în natură, jocurile care 

dezvoltă procesele de gândire...) să-şi dezvolte sinapsele. Totuşi, adeseori din necunoaştere nu 

înţelegem importanţa acestor jocuri şi-l împiedicăm pe copil să se joace astfel. A venit timpul să 

începem să luăm în considerare noile descoperiri ştiinţifice şi să ne îndreptăm eforturile şi cunoştiinţele 

ca să-i ajutăm pe copiii de vârstă preşcolară şi școlară să-şi dezvolte potenţialul lor biologic. 
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Integrarea în activitatea didactică a traseelor motorii care 

includ cât mai multe dintre exercițiile recomandate de sistemul de 

învățare NTC ca fiind benefice pentru dezvoltarea sinapselor 

copiilor (rotiri, sărituri, traversare peste sau pe sub obstacole, 

echilibru, acomodare  ochii-mână, motricitate fină) va duce la 

dezvoltarea completă a copilului. Cum folosim această metodă? 

Într-o activitate pe care o desfășurăm cu elevii noștri, creăm în clasă 

un traseu folosind buline colorate sau materiale sportive la care vom 

adăuga sarcini de lucru (exemplu: la bulina roșie sare de trei ori, la 

cea albastră se rotește etc.). Din loc în loc, pe drum, vom pune și 

sarcini de predare (de exemplu, dacă vorbim despre animale, 

sarcinile ar putea fi: alege un animal de companie care are grijă de 

casa omului, apoi la următoarea oprire: găsește-i mâncarea preferată 

și/sau găsește-i casa sau rezolvă un exercițiu ca să afli în care plic se găsește puiul său, etc).  

Metodele propuse de sistemul de învățare NTC, prin 

combinarea exercițiilor/sarcinilor didactice cu exercițiile motrice, cu 

jocuri de memorie, gândire funcțională, conduc la creșterea 

capacităților intelectuale, atenției și concentrării copiilor. Copilul este 

implicat activ în procesul de învățare pe durata întregii desfășurări a 

activității. El este stimulat să cerceteze, să clasifice, să compare și să 

facă asocieri între informațiile pe care le deține pentru a găsi soluții 

la temele date, împletind activitatea 

științifică cu cea motorie. Acest model 

de abordare a activităților didactice este 

atractiv, antrenant și agreat de copii, 

transformând învățarea în joc. 

Se știe că sistemul de învățare prin reproducere este de scurtă durată 

și folosește un număr mic de sinapse. Memoria vizuală în schimb are o durată 

mai lungă deoarece copiii gândesc în imagini și le amintesc și învață mai 

ușor decât cuvintele. Fiecare învățare asociativă  implică un număr mult 

mai mare de sinapse și este mai ușor de reținut. Din această cauză 

sistemul de învățare NTC recomandă învățarea prin reprezentare 

grafică a poeziilor, cântecelor sau a altor texte. Cum folosim această 

metodă? Elevii noștri vor trebui să asocieze / să deseneze o imagine pentru 

fiecare cuvânt sau expresie din textul ales. Această soluție înlocuiește 

repetarea folosită în memorie cu reprezentarea grafică a ceea ce trebuie 

învățat. La sfârșit, copilul va putea să citească ceea ce a desenat și va reține 

cu ușurință ceea ce avea de învățat.   

De asemenea, dacă activitățile prezintă interes pentru copil, acesta 

va fi atent la ceea ce are de făcut, se va putea concentra și își va folosi 

resursele la capacitate maximă pentru a-și îndeplini sarcinile. Astfel, 

întreaga activitate va fi percepută de copil drept un joc antrenant, iar teama 

și stresul vor fi înlăturate. 

Ideea de bază a programului este să arate importanţa şi necesitatea creşterii coeficientului de 

cunoştiinţe neurofiziologice în educaţia formală a copiilor. 
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ABORDAREA INTEGRATĂ A CONȚINUTURILOR 

ÎN CICLUL PRIMAR 

 

 
P.I.P Monica-Iuliana Cernat  

Școala Gimnazială Luizi-Călugăra, jud. Bacău 

 

 Abordarea integrată a curriculum-ului facilitează trecerea de la modelele strategice tradiţionale, 

care limitează uneori realizarea cunoaşterii, la cunoaşterea în cadrul unei cercetări practice care le oferă 

copiilor posibilitatea de a exploata în profunzime domenii noi, de a acumula cunoştinţe în mod 

independent şi de a dezvolta competenţe precum creativitatea și spiritul de iniţiativă.  

Din punctul de vedere al pedagogiei învățării, învățarea integrată se materializează în organizarea 

învățării prin corelarea conținuturilor ample într-un singur domeniu disciplinar. Astfel, un curriculum 

integrat oferă șansa „combinării” obiectelor de studiu, iar activitatea desfășurată îmbracă forma 

proiectelor. Experiențele didactice devin experiențe transdisciplinare, în care învățarea devine un 

proiect personal al elevului într-un mediu cu diverși stimuli, aceștia având rolul de a face învățarea mai 

atractivă și mai interesantă. Cooperarea și nu competiția este promovată în aceste experiențe. Învățarea 

integrată fuzionează cu activitățile transcurriculare care abordează tema din perspectiva mai multor arii 

curriculare, transferând cunoștințele și capacitățile de la o arie la alta, urmărind atingerea obiectivelor 

acelor arii curriculare într-un context integrat. 

Predarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de transmitere a cunoștințelor la nivelul unui model 

de comunicare unidirecțional, dar aflat în concordanță cu anumite cerințe metodologice care 

condiționează învățarea, în general. învățarea școlară, în mod special. 

În învățământul tradițional, predarea este definită că fiind „procesul de prezentare organizată a 

unor cunoștințe elevilor de către cadre pregătite în acest sens”. Conținuturile predării corespund 

dimensiunilor generale ale educației, prelucrare în raport de specificul fiecărei vârste, trepte și 

discipline școlare, cu accente predominant intelectuale necesare pentru declanșarea imediată a acțiunii 

de învățare, realizată de elev în clasa și în afară clasei. 

Conținutul predării este atent dimensionat pentru că transmiterea informațiilor să poată avea loc. 

Predarea devine o relație cu un obiect de cunoscut: propus de un subiect (învățătorul); conform unei 

acțiuni de înmagazinare care se organizează prin tratarea informației; ce angajează subiectul din punct 

de vedere psihologic, afectiv și cognitiv; înrădăcinat într-o dorința care se exprimă prin așteptarea unei 

schimbări. 

Abordarea interdisciplinară a conținuturilor educaționale este astăzi o provocare și în același timp 

un imperativ pentru cadrele didactice și pentru toate nivelele de școlaritate. Mult teoretizată, 

interdisciplinaritatea are în contextul educațional actual șanse sporite de abordare, odată cu asimilarea 

în practică școlară a noii viziuni educaționale propuse prin reforma învățământului. Atât reforma de 

orientare, cât și cea de structura și de conținut, susțîn interdisciplinaritatea că un principiu de organizare 

și desfășurarea a procesului educațional. 

Predarea integrată a cunoștințelor este considerată o metodă, o strategie modernă, iar conceptul 

de activitate integrată se referă la o activitate în care se abordează metodă în predarea – învățarea 

cunoștințelor. Această manieră de organizare a conținuturilor învățământului este oarecum similară cu 

interdisciplinaritatea, în sensul că obiectul de învățământ are că referință nu numai o disciplină 

științifică, ci o tematică unitară, comună mai multor discipline. 

Predarea integrată a cunoștințelor nu poate fi definită ușor și nici suficient de riguros în același 

timp. Această datorită faptului că este o noțiune dinamică care suferă mereu modificări. 
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Termenul utilizat cel mai frecvent este cel de predare integrată a științelor: Această denumire 

vrea să sugereze faptul că este o strategie ce presupune reconsiderari radicale nu numai în planul 

organizării conținuturilor, ci și în „ambianța” predării și învățării. 

Predarea integrată a științelor se fundamentează pe două sisteme de referință: unitatea științei și 

procesul de învățare la elev. Ideea despre unitatea științei se bazează pe postulatul că universul însuși 

prezintă o anumită unitate care impune o abordare globală. Constatările și experimentele în domeniu 

recomandă integrarea predării științelor că un fel de principiu natural al învățării. 

Predarea integrată se dovedește a fi o soluție pentru o mai bună corelare a științei cu societatea, 

cultură, tehnologia. 

În învățământul modern este tot mai evidență necesitatea instruirii integrate. Particularități ale 

învățării integrate: interacțiunea obiectelor de studiu; centrarea pe activități integrate de tipul 

proiectelor; relații între concepte din domenii diferite; corelarea rezultatelor învățării cu situațiile din 

viață cotidiană; rezolvarea de „probleme” – cea mai importantă forță motrice a integrării, relevanță 

practică.  

Cei 4 piloni ai învățării integrate sunt: a învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să munceșți 

împreună cu ceilalți, a învăța să fii. 

A învăța să știi/ să cunoșți -  a stăpâni instrumentele cunoașterii; instrumentele esențiale ale 

învățării pentru comunicare și exprimare orală, citit, scris, socotit și rezolvare de probleme, a posedă în 

același timp o cunoaștere vastă, dar și aprofundată a unor domenii principale; a înțelege drepturile și 

obligațiile specifice unei societăți democratice. Cel mai important aspect al acestui pilon este considerat 

însă a învață să învețe. 

A învăța să faci - a-ți însuși deprinderile necesare pentru a practică o profesie și a-ți însuși 

competențele psihologice și sociale necesare pentru a putea lua decizii adecvate diverselor situațîi de 

viață; a folosi instrumentele tehnologiilor avansate. 

A învăța să munceșți împreună - a acceptă interdependență că pe o caracteristică a mediilor 

sociale contemporane; a preveni și a rezolva conflictele; a lucra împreună cu ceilalți pentru atingerea 

unor obiective comune, respectând identitatea fiecăruia. 

A învăța să fii -  a-ți dezvoltă personalitatea și a fi capabil să acționezi autonom și creativ în 

diverse situațîi de viață; a manifestă gândire critică și responsabilitate; a valoriza cultură și a depune 

eforturi pentru dezvoltarea propriilor capacități intelectuale, fizice, culturale; a manifestă simt estetic și 

a acționa pentru menținerea unui climat de pace și înțelegere. 

Învățarea depășește cadrul formal al școlii, nu mai este doar apanajul elevilor, fiind concentrată, 

că activitate, mai ales în prima parte a viețîi; evoluția și caracteristicile societățîi contemporane au 

condus la afirmarea și necesitatea ideii de învățare pe tot parcursul viețîi. 

Organizarea învățării pe criteriul disciplinelor formale clasice devine insuficientă într-o lume 

dinamică și complexă, caracterizată de explozia informațională și de dezvoltarea fără precedent a 

tehnologiilor. O învățare dincolo de discipline, de rigiditatea canoanelor academice tradiționale poate fi 

mai profitabilă din perspectiva nevoilor omului contemporan. 

Dintre strategiile didactice utilizate în abordarea interdisciplinară care favorizează învățarea 

integrată, amintim: învățarea bazată pe proiect, predarea în echipa formată din mai multe cadre 

didactice, învățarea prin cooperare, învățarea activă, implicarea comunității, aplicațîi ale inteligențelor 

multiple, etc. 

În învățământul primar abordarea integrată a conținuturilor este o necesitate, dată de nevoia 

firească a școlarului mic de a explora mediul apropiat, fizic și social, de a-l cunoaște și a-l stăpâni, 

preocupare ce este pe deplin întâmpinată în condițiile structurării interdisciplinare a curriculum-ului. 

Această, deoarece modul natural al elevilor de a învață despre ceea ce îi înconjoară nu este acumularea 

de cunoștințe pe domenii ale științei, ci, dimpotrivă, integrarea informațiilor, priceperilor, deprinderilor 

diverse în jurul unor teme care le-au stârnit interesul sau a unor elemente de viață reală. De altfel, viață 
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de adult îi va așeza pe indivizi în față unor probleme ce presupun de cele mai multe ori cunoaștere 

globală. 

Studierea integrată a realității îi permite școlarului mic explorarea în mod global a mai multor 

domenii de cunoaștere prevăzute în programa, dar subordonate unor aspecte particulare ale realitățîi 

înconjurătoare, asigurându-i achiziția unor concepte și legități fundamentale, a unor proceduri de lucru 

și instrumente de cunoaștere a realului. 

De asemenea, abordarea integrată a conținuturilor educației școlare permite luarea în considerare 

a nevoilor de cunoaștere a școlarilor mici și abordarea unor subiecte de interes pentru aceștia în cadrul 

unor teme / proiecte mai cuprinzătoare, sugerate de documentele curriculare. 

Corelarea conținuturilor, predarea tematică, predarea sinergică, integrarea curriculară – termeni 

cu semnificațîi relativ echivalente – sunt soluții posibile pentru depășirea pericolului detașării școlii de 

viață reală și transformării acesteia într-un cadru închis ficțional și denaturat. 

Integrarea conținuturilor disciplinelor de studiu, precum și a ariilor curriculare este considerată 

astăzi principala provocare în domeniul proiectării programelor școlare. 

Argumentele psihopedagogice în favoarea dezvoltării unui curriculum integrat sunt multiple. 

Astfel, în planul profunzimii și solidaritățîi cunoștințelor dobândite printr-o atare abordare, plusul 

calitativ este evident: cei care învață identifica mai ușor relațiile dintre idei și concepte, dintre temele 

abordate în școală și cele din afară ei; baza integrată a cunoașterii conduce la o mai rapidă reactivare a 

informațiilor; timpul de parcurgere a curriculum-ului este sporit. 

În planul relațiilor interpersonale: integrarea curriculară și, în special, metodă proiectelor 

încurajează comunicarea și rezolvarea sarcinilor de lucru prin cooperare; în timpul derulării proiectelor 

se dezvoltă un „sens al comunicării” și o perfecționare implicită aa modurilor de grupare; elevii devin 

mai angajați și mai responsabili în procesul învățării; curriculum-ul integrat promovează atitudini 

pozitive. 

Învățarea într-o manieră cât mai firească, naturală pe de-o parte și, pe de altă parte, învățarea 

conform unei structuri riguroase sunt extreme care trebuie să coexiste în curriculum-ul integrat. 

Parametrii structurării curriculare integrate pot fi: conceptele transmise, deprinderile și abilitățile 

formate și aplicațiile realizate. 

Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării elevului: 

intelectuală, emoțională, socială, fizică și estetică. Interdisciplinaritatea asigura formarea sistematică și 

progresivă a unei culturi comunicative necesare elevului în învățare, pentru interrelationarea cu 

semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învățare, pentru învățarea permanentă. 
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ABORDAREA INTEGRATĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
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Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o modalitate inovatoare de 

proiectare a curriculum-ului, care presupune sintetizarea și organizarea didactică a conținuturilor din 

domenii diferite ale cunoașterii, astfel încât să se asigure achiziția de către copii a unei imagini 

coerente, unitare despre lumea reală. Termenul „curriculum integrat”, așa cum este definit de diverși 

autori (V. Chiș, 2001, Crețu. C., 1999, Cristea S., 2000) sugerează, în primul rând, corelarea 

conținuturilor, însă acest demers necesită o abordare curriculară în care punctul de pornire este cel mai 

adesea finalitatea/ finalitățile urmărite, în funcție de care sunt alese toate celelalte componente ale 

procesului instructiv - formativ.  

În practica educațională recomandarea proiectării integrate a curriculum-ului este considerată o 

provocare pe care învățământul preșcolar și-a asumat-o atât la nivelul proiectării documentelor 

curriculare, cât și la nivelul micropedagogic, al practicii zilnice. Documentele curriculare care 

organizează activitatea educațională în învățământul preșcolar asigură un cadru normativ care susține 

din plin abordarea integrată a curriculum-ului. Structurarea flexibilă a conținuturilor oferă cadrelor 

didactice care lucrează la acest nivel o libertate de decizie aproape deplină cu privire la tipurile de 

conținuturi pe care să le ofere copiilor și o autonomie sensibil egală în privința metodologiei de 

propunere a acestor conținuturi. Singura reglementare formală este dată de sistemul finalităților cu 

grade diferite de generalitate, predefinite, care constituie punct de plecare pe tot parcursul procesului de 

instruire și formare și, în final, în acțiunea de evaluare a performanțelor învățării. În plus, promovarea 

ideii planificării pe teme și încurajarea utilizării metodei proiectelor în activitățile didactice cu 

preșcolarii sunt inițiative ce explicitează si facilitează acest demers al abordării integrate a curriculum-

ului. În planul relațiilor interpersonale, integrarea curriculară și, în special, metoda proiectelor 

încurajează comunicarea și rezolvarea sarcinilor de lucru prin cooperare. În timpul derulării proiectelor 

tematice se dezvoltă un „sens al comunicării” si o perfecționare implicită a modurilor de grupare și 

relaționare. Curriculum-ul integrat promovează atitudini pozitive, elevii devenind mai angajați și mai 

responsabili în procesul învățării. În ceea ce privește rolul cadrului didactic, acesta devine un 

„facilitator”, mai mult decât o sursă de informații. Luând în considerare aceste avantaje, se recomandă 

abordarea integrată a curriculum-ului actual, fiind în același timp conștienți de problemele 

complexe pe care un astfel de demers le implică: abilitatea metodologică a cadrelor didactice pentru 

integrarea curriculară; realizarea unei coordonări corecte între temele abordate din perspectivă integrată 

și temele abordate clasic; stabilirea modalităților de evaluare a performanțelor individuale, mai ales in 

situația învățării prin cooperare; acomodarea corectă a desfășurării proiectelor și a abordării pe teme a 

conținuturilor   într-o schemă orară coerentă.  

Literatura de specialitate oferă o serie de modele de organizare și monitorizare a curriculum-

ului integrat. 

 Primul este modelul integrării ramificate. Elementul central al acestui model este 

tema studiată, iar detalierea experiențelor de învățare se face, la un prim nivel, pe domeniile de 

activitate prevazute în programă. La un al doilea nivel de proiectare sunt considerate experiențele de 

formare, pe diversele dimensiuni psiho-fizice individuale: intelectuale, afective, sociale, fizice. Având 

în vedere finalitățile stabilite pentru aceste două nivele, cadrul didactic alege conținuturile ce se înscriu 

în sfera temei centrale și care pot contribui la atingerea finalităților. 

 Al doilea este modelul integrării liniare. În cadrul acestuia, integrarea curriculară se face în jurul 

unei finalități de transfer, de tipul „dezvoltarea comportamentului social”. Prin complexitatea lor și prin 



208 

 

specificul integrat, aceste finalități specifice se pot constitui ca subdomenii independente. Acest model 

al proiectării este aplicabil pentru finalitățile urmărite pentru perioade mai îndelungate de timp și este 

foarte potrivit pentru proiectarea intervenției educaționale diferențiate și individualizate, cu scopuri 

recuperatorii sau de dezvoltare. 

 Al treilea model, oferit de literatura de specialitate, este cel al integrării secvențiale. 

În acest model, cunoștințele din aceeași sferă ideatică sunt predate în proximitate temporală. Deși 

adordarea lor se face distinct, propunătorul facilitează transferul achizițiilor învățate 

de la un domeniu la altul, prin comentariile, trimiterile, întrebările, sarcinile de lucru formulate. 

Proiectarea pe teme, o cerință de actualitate în învățământul preșcolar românesc, ilustrează cel mai 

adesea acest model de integrare curriculară. 

 Al patrulea model este cel al curriculum-ului infuzat, al cărui specific constă în studierea unei 

teme diverse din perspectiva unui centru de interes care poate fi temporar (de exemplu: o finalitate 

complexă, precum înțelegerea conceptului de transformare reversibilă/ireversibilă, relația timp-

transformare etc.) sau permanent (de exemplu: studierea unei discipline opționale utilizând o limbă 

străină). 

 Cel de-al cincilea model este cel al integrării în rețea. Acesta este drumul de integrare pe care îl 

preopune metoda proiectelor de investigare-acțiune. Pornind de la subiectul proiectului, copiii optează 

pentru o rețea de teme și resurse de studiu corelate cu tema centrală. Domeniul central și cele corelate 

ale proiectului sunt ele însele teme transdisciplinare și vor fi abordate ca atare. Neajunsul acestui model 

este faptul că aplicarea lui poate crea riscul multiplicării tematicii proiectului peste posibilitățile de 

monitorizare a rezolvării ei. Proiectarea dupa modelul integrării în rețea impune cel puțin două nivele 

de planificare: constituirea unei hărti tematice în care, pornindu-se de la tema centrală, sunt identificate 

subtemele ce vor fi parcurse și conținuturile ce vor rezolva tema proiectului. 

Mai este un model de organizare și monitorizare a curriculum-ului integrat, și anume modelul 

polarizării, care implică stabilirea unui nou domeniu de cunoaștere (eventual opțional) în jurul căruia, 

pentru realizarea unor obiective specifice, sunt polarizate segmente din alte discipline. Un exemplu în 

acest sens îl poate constitui tema „Vremea poveștilor”, în care dezvoltarea deprinderilor de comunicare 

și alte finalități se îndeplinesc prin exploatarea conținutului poveștilor din perspectiva mai multor 

categorii de activități prevăzute în planul de învățământ.  

Procesul instructiv-educativ desfășurat în grădiniță permite fiecărei educatoare (sau echipe de 

educatoare) punerea în valoare a propriei experiențe didactice, prin activități educative cu caracter 

integrat și cu o abordare complexă a conținuturilor. Se impune, așadar, ca procesul educațional să fie 

creativ, interdisciplinar, complex, să-i stimuleze pe copii în vederea asimilării de informații.  

Educatoarea, managerul întregului proces didactic, are libertatea de a alege - singură ori în 

echipă, tipul de abordare a activităților cu preșcolarii, în funcție de strategiile pe care le stăpânește. În 

activitățile integrate, accentul va cădea pe acțiunile de grup și nu pe cele cu întreaga clasă, în care o 

idee transcede granițele diferitelor discipline și organizează cunoașterea în funcție de noua 

perspectivă, respectând tema de interes. Alături de abordarea interdisciplinară, organizarea modulară și 

învățarea asistată de calculator, predarea integrată a cunoștințelor este considerată o strategie modernă 

de organizare și desfășurare a conținuturilor, iar conceptul de activitate integrată se referă la o acțiune 

în care se îmbrățișează metoda de predare-învățare a cunoștințelor, îmbinând diverse domenii și 

constituirea deprinderilor și abilităților preșcolarității.  

Integrarea este o manieră de organizare oarecum similară cu interdisciplinaritatea, în sensul că 

obiectivele învățării au ca referință nu o categorie de activitate, ci o tematică unitară, comună mai 

multor categorii. Dar nu trebuie să facem confuzii între cele două concepte și să identificăm 

interdisciplinaritatea (ca o componentă a mediului pentru organizarea cunoașterii) cu integrarea (ca o 

idee sau un principiu integrator care rupe hotarele diferitelor categorii de activitate și grupează 

cunoașterea în funcție de tema propusă de educatoare ori de copii). 
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Integrarea, ca sintagmă, este explicată ca revenire în același loc, în aceeași activitate, a mai 

multor activități de tip succesiv și intercalat, care conduc la atingerea obiectivelor propuse, la însușirea 

conținuturilor, la realizarea în practică a demersului didactic propus. 
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ACTIVITĂȚILE INTEGRATE ȘI EFICIENȚA LOR ÎN ACTUL DIDACTIC 

 

                                    Prof. înv. preșcolar Georgeta Angelica Botescu  

Grădinița ,,Căsuța Cu Povești”, Orăștie 

 

Sistemul de învățământ preșcolar din țara noastră a cunoscut o ascensiune prin aplicarea metodei 

proiectelor tematice, a activităților integrate, a metodelor interactive de grup precum și amenajarea 

spațiului educațional. 

Activitatea cu copiii din grădiniţă este modalitatea cea mai importantă de a impune bazele 

formării personalităţii copilului – pentru aceasta fiind necesară o proiectare a activităţilor centrată pe 

obiective care să creeze posibilitatea abordării flexibile a conţinuturilor şi respectării intereselor de 

cunoaştere ale copilului, dar şi particularităţile de vârstă ale acestuia. 

Activitatea integrată este un demers global în care graniţele dintre categoriile de activităţi dispar, 

iar activităţile se desfăşoară după un scenariu unic, cu secvenţe zilnice, alcătuite din una – două 

activităţi integrate, activităţi desfăşurate pe centre de interes şi activităţi complementare. 

În activităţile integrate, accentul cade pe acţiunile de grup şi nu pe cele cu întreaga grupă de 

copii, iar conceptul acestei activităţi se referă la o acţiune în care se îmbină metoda de predare – 

învăţare a cunoştinţelor, cu diverse domenii a deprinderilor şi abilităţilor preşcolarilor. De exemplu:  

 DLC + DEC (povestea educatoarei „Punguţa cu doi bani” / dactilo-pictură „Cocoşul”) – pentru 

grupele mici/mijlocii; 

 DŞ + DOS (lectură după imagini „Toamna în livadă” / colaj „Coşul cu fructe”) – pentru grupele 

mari. 

Prin abordarea activităţii integrate, educatoarea îi ajută pe copii să înţeleagă, să-şi exprime 

sentimente şi emoţii, să-şi spună opiniile personale, să fie parteneri în învăţare, să coopereze cu ceilalţi, 

să fie mai activi – promovând conceptul de dezvoltare globală a copilului şi vizează toate aspectele 

importante ale dezvoltării copilului în acord cu particularităţile de vârstă şi individuale. 

Prin aceste activităţi se pune accentul pe dezvoltarea gândirii critice, pe formarea de competenţe 

practice, se cultivă independenţa, autocontrolul. Aceste activităţi se desfăşoară într-o formă flexibilă, 

atrăgătoare, care îi dau libertatea cadrului didactic să-şi planifice, organizeze acţiunile după nevoile 

copiilor şi dorinţele lor, ţinând seama, bineînţeles, de nivelul lor de cunoaştere – se desfăşoară prin joc 

organizat în care copilul are posibilitatea să descopere medii diferite şi să-şi îndeplinească sarcinile fie 

individual, fie în grupuri mici, dezvoltându-i astfel spiritul de echipă, de ajutor reciproc cu colegii săi. 

Rolul educatoarei este acela de a alege proiecte tematice simple care să stârnească interesul 

copiilor şi prin care să poată realiza obiectivele pe care şi le propune; totodată educatoarea este un 

coordonator şi chiar jucător cu copiii în activităţile lor, ajutându-i şi lucrând împreună cu ei pentru a 

găsi soluţii de rezolvare la sarcinile pe care le au de îndeplinit. 

Activităţile din grădiniţă sunt variate, diversificate, astfel că toate cele trei mari tipuri de activităţi 

de învăţare, respectiv ACTIVITĂŢILE PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE) , ACTIVITĂŢILE 

LIBER ALESE (ALA) şi ACTIVITĂŢILE DE DEZVOLTARE PERSONALE (ADP) – vor urmări 

atingerea unor obiective de referinţă, care conduc la dezvoltare fizică, socio-emoţională, a limbajului şi 

a capacităţilor de învăţare a copilului. Aşadar, fiecărui domeniu îi aparţin anumite activităţi, astfel încât 

avem: 

 ADE – cuprind domeniile experienţiale: 

 domeniul limbă şi comunicare (DLC – educarea limbajului) 

 domeniul ştiinţă (DŞ – cunoaşterea mediului şi activităţi matematice) 
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 domeniul estetic şi creativ (DEC – educaţie muzicală, activităţi artistico-plastice) 

 domeniul om şi societate (DOS – activitate practică, educaţie pentru societate) 

 domeniul psiho-motric (DPM – educaţie fizică) 

 ALA – sunt activităţile liber alese – care se desfăşoară în prima parte a zilei şi după- amiază; 

sunt activităţi alese de copii şi se desfăşoară pe centre de interes – cuprind jocuri distractive, jocuri de 

mişcare, joc de rol, joc de masă, construcţii etc.  

 ADP – cuprind rutine, tranziţii, activităţi opţionale şi activităţi recuperatorii şi de dezvoltare a 

abilităţilor individuale, acestea fiind activităţile de bază ale copilului, contribuind la dezvoltarea globală 

a acestuia şi se desfăşoară pe parcursul unei zile pe care copilul o petrece în grădiniţă. Acestea sunt 

activităţi de tipul: sosirea copilului, întâlnirea de dimineaţă, micul dejun, igiena – spălatul şi toaleta, 

masa de prânz, perioada de relaxare de după-amiază/somnul, gustarea şi plecarea copiilor. 

Reuşita acestor activităţi se bazează pe un scenariu foarte bine întocmit de către educatoare, cu 

obiective clare, cu o repartizare a sarcinilor zilnice în fiecare sector de activitate şi asigurarea unei 

game variate de acţiuni, materiale didactice şi opţiuni diversificate, astfel încât amenjarea unui spaţiu 

educaţional corespunzător să atragă copilul spre investigare, căutare şi rezolvarea sarcinilor propuse. 

Activitatea integrată presupune ca învăţarea de către copii să se realizeze prin efortul propriu al 

acestora, ţinând seama de cele trei etape ale unei activităţi, răspunzând la cele trei întrebări:  

 „Ce ştim deja?”  

 „Ce doresc să afle?” 

 „Ce am învăţat?” 

       Important este faptul că această abordare integrată vizează:  

 autocunoaşterea (stimă de sine, imagine de sine); 

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare cu colegii / părinţii / educatoarea, precum şi învăţarea 

prin joc; 

 dezvoltarea empatiei; 

 luarea deciziilor; 

 medierea conflictelor; 

 dar şi lucrul în echipă – ceea ce îl face pe copil mai cooperant, sociabil, îndrăzneţ, receptiv, 

competitiv, mai sigur pe propriile-i forţe. 
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ACTIVITĂȚILE MATEMATICE - ABORDĂRI NOVATOARE,  

DIN PRISMA NOULUI CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIE TIMPURIE 
 

Profesor învățământ preprimar Marinela Măncuț 

Școala Gimnazială Nr.3, Mangalia 

 

 

Progresul uimitor al civilizaţiei contemporane, precum și explozia informaţională se resimt şi în 

învăţământul preşcolar românesc, acesta cunoscând în ultimul deceniu o continuă transformare şi 

dezvoltare sub aspectul conţinutului, metodologiei şi strategiei didactice. Astfel au apărut noi concepte 

de o deosebită importanţă în activitatea cadrelor didactice: „educaţia timpurie”, „educaţia centrată pe 

copil”, „învăţarea prin descoperire”,  „inteligenţa emoţională”, „parteneriat educaţional”, ”Planul 

Dalton”, ”obiective integratoare”, etc. 

Noul curriculum poate fi înţeles ca totalitatea experienţelor de învăţare a copilului, atât în 

grădiniţă, cât şi în afara ei, prin activităţi de tip nonformal sau extracurricular, planificate şi aplicate de 

grădiniţă. Aplicarea acestuia aduce cu sine noi schimbări în realizarea procesului de predare – învăţare 

– evaluare. 

Explozia de informaţii din diferitele domenii determină confruntarea copilului cu o multitudine 

de aspecte practice şi dificultăţi care derivă dintr-o cunoaştere limitată, iar realitatea trebuie abordata cu 

precizie, atât din perspectiva teoretică cât şi practică. Abordarea educaţională orientată pe metoda 

proiectelor tematice de grup, selectate, proiectate şi elaborate împreună cu copiii, brainstorming-ul, 

lucrul în echipă şi acţiunea directă  cu mediul sunt soluţii optime ale procesului instructiv-educativ. 

Ce înseamnă de fapt curriculum integrat? În contextul preşcolarităţii, curriculum integrat este 

produsul educaţiei centrate pe copil, în care accentul este pus pe importanţa necesităţilor, intereselor 

copilului şi a stilului propriu de învăţare conform teoriei inteligențelor multiple. Curriculumul integrat 

necesită utilizarea în manieră holistă, integratoare, a abilităţilor şi competenţelor celor educaţi, iar 

accentul educaţiei ar trebui să se pună pe capacitatea de a rezolva probleme şi de a le aplica în contexte 

reale. Prin intermediul acestui tip de curriculum este facilitată formarea şi exersarea abilităţilor copiilor 

de a realiza conexiuni care să reprezinte lumea reală cât mai exact posibil.  

Copiii au nevoie de ajutor pentru a realiza legături cu comunitatea în care trăiesc, fapt pentru 

care, curriculumul include activităţi în care preşcolarii dobândesc anumite cunoştinţe, abilităţi, 

competenţe aplicabile în viaţa reală, aceştia devenind participanţi activi în viaţa comunităţii. 

Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o ,,modalitate inovatoare de 

proiectare” a curriculum-ului. În capitolul ,,Interdisciplinaritatea şi integrarea conţinuturilor” 

(,,Programe de învăţământ şi educaţie permanentă”), profesorul D’Hainnaut comentează integrarea 

verticală şi orizontală a educaţiei. 

Argumentele psihopedagogice în favoarea dezvoltării unui curriculum integrat sunt multiple. 

Astfel, în planul profunzimii şi solidarităţii cunoştinţelor dobândite printr- o  abordare integrată, plusul 

calitativ este evident: sunt identificate mai uşor relaţiile dintre idei şi concepte, dintre temele abordate 

în grădiniţă şi în afara ei; baza integrată a cunoaşterii conduce la o mai rapidă reactivare a 

informaţiilor; timpul de parcurgere a curriculum-ului este sporit. 

Explozia informaţională a dus nu numai la creşterea cantitativă a cunoştinţelor, ci şi la 

esenţializare, integrare. Esenţializarea poate fi exprimată prin ceea ce Mircea Maliţa a numit  „legea 

cunoştinţelor descrescânde”. Potrivit acestei legi, volumul cunoştinţelor utile descreşte, crescând însă 

instrumentarul minimal cu care prelucrăm faptele de care avem nevoie ( J. W. Botkin, M. Maliţa –

1981, pag. 25 ). 

Abordarea integrată a disciplinelor, alături de abordarea interdisciplinară, organizarea modulară 

şi învăţarea asistată de calculator poate fi catalogată ca şi inovaţie în organizarea conţinuturilor. Acest 
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tip de abordare a conţinuturilor presupune organizarea integrată nu numai a acestora, ci şi a întregii 

experienţe de predare-învăţare. 

Elementele de detaliu ale abordării integrate ale curriculumului se referă la  combinaţia tematică 

şi transpunerea acesteia într-un proiect/program de studiu, fapt ce presupune integrarea domeniilor 

clasice de cunoaştere într-o structură coerentă şi unitară: interdisciplinar, multidisciplinar, 

transdisciplinar. De asemenea, educaţia în grădiniţă îşi propune cunoaşterea de către copil a realităţii 

înconjurătoare în parametrii ei de bază, aplicarea celor învăţate în contexte reale şi nu aprofundarea 

unor domenii ştiinţifice fundamentale. În cadrul activităţilor integrate, abordarea realităţii se face 

printr-un demers global, graniţele dintre categoriile  şi tipurile de activităţi dispar, se contopesc într-un 

scenariu unitar şi, de cele mai multe ori ciclic, în care tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor 

ştiinţe, evident, conţinuturile au un subiect comun, care urmează a fi elucidat în urma parcurgerii 

acestora şi atingerii obiectivelor comportamentale avute în vedere. 

Învăţarea integrată se reflectă cel mai bine prin predarea 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 se face în aşa fel încât să reflecte legăturile 

dintre mai multe discipline şi conexiunile lor cu viaţa. Cea mai simplă cale de realizare a unui proiect 

tematic este utilizarea modelului: 

-ce ştim deja? (educatoarea iniţiază o discuţie în care copiii vor fi întrebaţi ce anume cunosc deja 

în legatură cu un subiect); 

-ce dorim să ştim? (ce doriţi să ştiţi despre…?) 

-ce am învăţat? (răspunsul la această întrebare permite educatoarei să realizeze evaluarea 

individuală a copiilor). Urmează evaluarea globală a grupei, moment în care se va clarifica orice 

concept şi informaţie greşit înţeleasă. 

Jocul matematic poate fi folosit în contextul activităților integrate, conferind acestora un conținut 

mult mai bogat, prilej cu care sunt valorificate achizițiile senzoriomotorii ale copiilor și cunoașterea 

însușirilor spațio-temporale. 

Am desfășurat la grupa mijlocie activitatea integrată cu tema „Bucuriile anotimpului iarna”, în 

care am folosit jocul didactic matematic pentru predarea și consolidarea mai multor noțiuni. Astfel, am 

desfășurat jocuri pentru: clasificarea obiectelor după formă, mărime și culoare (Așază globulețele în 

bradul potrivit!) plecând de la povestea „Povestea lui Moș Crăciun”; numărarea elementelor unor 

mulțimi (Spune câți oameni de zăpadă sunt!) după ce am observant stările de agregare pe care le poate 

avea apa; compararea mulțimilor (Spune care brad are mai multe/puține globuri), după care am 

identificat sunete din natură și mediul înconjurător, ulterior învățând cântecul – Globul mic și mofturos; 

stabilirea corespondenței dintre număr și cifră (Clubul personajelor din povești) - activitate în care 

preșcolarii au pus în corespondență numărul personajelor din povești, cu cifra potrivită. În cadrul 

acestor activități integrate, pentru rezolvarea sarcinii jocului, copiii au făcut apel la achizițiile 

anterioare prin precizarea conținutului unor noțiuni, sortând, stabilind corespondențe între grupe de 

obiecte. 

Un proiect interesant pe care l-am abordat la grupa mijlocie a fost „Orice meserie e o bucurie”, 

proiect în care am desfășurat activități integrate în care preșcolarii au măsurat cu palma lungimea 

panglicilor necesare decorării rochiilor din atelierul de croitorie, au măsurat și au comparat înălțimea 

turnurilor construite de constructori, au cântărit cu ajutorul cântarelor fructele, alimentele și legumele 

din supermarket, au măsurat timpul cu ajutorul clepsidrelor și a ceasurilor deșteptătoare în timp ce 

așteptau în bucătărie să se prepare friptura în cuptor, au măsurat lățimea pungilor de hârtie necesare 

ambalării mărfurilor din magazin. 

Exemplele pot continua pentru că în orice tip de activitate integrate poate fi introdus jocul 

matematic, dar atenția educatoarei trebuie să fie îndreptată, în principal, spre alegerea materialelor, a 

denumirii jocurilor, a sarcinilor de joc, astfel încât, jocul în ansamblul său să se subordoneze 



214 

 

subiectului activității și să nu facă notă discordantă cu conținutul acesteia. Jocurile cu conținut 

matematic constituie, în aceste cazuri, elemente componente ale structurii activității integrate, 

finalitățile acesteia incluzând și realizarea obiectivelor  pentru tema respectivă. 

Învăţământul românesc cunoaşte o continuă transformare şi deschidere în mod deosebit sub 

aspectul conţinutului, metodologiei și al strategiei de lucru. Interdisciplinaritatea se impune ca una din 

direcţiile principale ale activităţii din învăţământ în ansamblul său, şi  în mod deosebit în conţinutul 

acesteia şi a strategiilor de lucru aplicative. 

Nevoia de interdisciplinaritate se impune și din dorinţa de organizare și mixare a cunoştinţelor predate 

atractiv, aglomerarea și supraîncărcarea cu informaţii fiind reprobabile. Fiecare disciplină se deosebeşte de 

alta prin conţinut, metodă, dar fiecare dintre ele constituindu-se parte a unui întreg, cu acelaşi obiect-

realitatea; folosesc aceleaşi instrumente de comunicare și gândire, se adresează aceleiaşi integralităţi care 

este omul si urmăresc acelaşi scop. 

O activitate desfăşurata în mod interdisciplinar oferă copilului posibilitatea de a lega între ele 

cunoştinţele de la alte activităţi, realizând funcţionalitatea informaţiei. În cadrul activității integrate cu tema 

„În lumea poveștilor”, am început cu povestea  „Albă ca zăpada și cei șapte pitici” – activitate ofertantă, de 

altfel, în ceea ce privește integrarea și interdisciplinaritatea conținuturilor.  După prezentarea conținutului 

poveștii, copiii au jucat rolul piticilor și s-au așezat în ordine crescătoare/descrescătoare a înălțimii, a 

greutății, au numărat piticii și au asociat fiecăruia o culoare după însușirile fizice. Apoi, copiii ai interpretat 

„Cântecul piticilor” executând mișcările sugerate de text. Trecând la următoarea activitate, cea artistico-

plastică, preșcolarii au numărat farfuriile și le-au asociat cu tava potrivită după care le-au așezat în ordine 

crescătoare. De asemenea, am propus pentru captarea atenției, un joc de transformare (faza de 

reproducere), în care preșcolarii aveau ca sarcină să așeze mobilierul din căsuța piticilor după tabloul dat, 

folosind piese geometrice magnetice. 

Un alt exemplu de activitate desfăşurata in mod interdisciplinar este „Costumul naţiona”,  pe 

parcursul căreia preșcolarii au cântat, au numărat, au ordonat sau au măsurat stofa sau au cântărit 

produsele tradiționale. 

În cadrul ariei curriculare ,,Educaţie pentru ştiinţă”, la categoria ,,Cunoaşterea mediului”, orice 

activitate de observare a plantelor, animalelor poate constitui un prilej de consolidare, verificare, ba 

chiar de anticipare a cunoştinţelor matematice. Astfel, copiii sunt puşi să stabilească forma părţilor 

componente, să compare, să măsoare pentru a stabili dimensiunile, să precizeze culorile, să numere 

(ochii, urechile, picioarele animalelor). În activitatea de observare ,,Iepurele” copiii îşi consolidează 

cunoştinţele dobândite despre dimensiuni, observând că iepuraşul are urechile lungi şi coada scurtă.  

În activităţile de observare ,,Fructe”, ,,Legume” se pot strecura noţiuni de întreg, jumătate, sfert, 

rotund, oval, care se pot proba şi conştientiza prin aplicaţii practice. 

În cadrul scenariilor activităţilor integrate s-au utilizat cu măsură şi metode interactive de grup, în 

care copiii au început să înveţe să selecteze informaţii, să comunice idei şi să deprindă comportamente 

de învăţare necesare în viaţa de şcolar şi adult. Efortul copiilor s-a dorit a fi unul intelectual, de 

exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere, de abordare a altor dimensiuni intelectuale, integrate, 

decât cele clasice. Aplicarea lor s-a realizat sub forma jocului cu reguli sau ca variante de complicare a 

jocurilor. Prezenţa lor în  cadrul acestor activităţi, au atras copiii în activitate, spre învăţarea activă şi 

cea colaborativă,  spre cooperare, i-a determinat să testeze lucrul în echipă pentru luarea deciziilor şi 

chiar să-şi aleagă şi să-şi urmeze leader-ul, dar şi să aplaneze conflictele. Activităţile desfăşurate au 

fost apreciate de către copii, acest fapt fiind determinat de gradul de implicare atât fizică cât şi 

emoţională. Activităţile de la Întâlnirea de dimineaţă, în care copiii se aşezau pe covoraşul verde 

pentru a povesti  „o întâmplare fericită” sau pe cel roşu  pentru a povesti o „întâmplare supărată ” au 

stârnit interesul copiilor, în fiecare zi ei aşezând covoraşele în faţa grupului, fără ca cineva să îi 

îndrume. 
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Utilizarea  activităţilor integrate în cadrul proiectului tematic a dus la  creşterea gradului de 

cunoaştere a resurselor şi limitelor proprii şi ale colegilor, începând să se cristalizeze dorinţele 

autoexprimării şi autodepăşirii propriilor competenţe în special la copiii ce au frecventat anterior 

grădinița. 

Scenariile propuse în cadrul activităţilor integrate i-a  orientat pe copii să opteze pentru diverse 

centre care ofereau posibilitatea alegerii domeniilor de învăţare şi a materialelor. Varietatea acestora a 

încurajat copiii să testeze cu ajutorul tuturor analizatorilor, să compare, să măsoare, să descopere noi 

instrumente de măsură sau mărimi. Utilizarea materialelor didactice într-o paletă largă de texturi, 

greutăți sau dimensiuni a oferit posibilitatea experimentării cu ajutorul analizatorilor. Spre sfârșitul 

proiectului, preșcolarii puteau face estimări doar privind obiectele sau studiindu-le pe rând, fără a le 

măsura. 

  În cadrul activităţilor de dezvoltare personală, copiii şi-au asumat responsabilităţi şi roluri în 

cadrul microgrupului, şi-au însuşit deprinderi de măsurare sau aranjare după criteriul înălțimii, greutății 

sau lungimii. 

În timpul derularii proiectelor se dezvoltă un „sens al comunicariii” şi o perfecţionare implicită a 

modurilor de grupare; copiii devin mai angajaţi şi mai responsabili în procesul învaţării, activităţile 

integrate promovând  atitudinile  pozitive, lasă mai multe libertate de exprimare şi acţiune atât pentru 

copil cât şi pentru educatoare. 

Activitatea integrată se dovedește a fi o soluție pentru o mai bună corelare a activităților de 

învățare cu viața societății, cultura și tehnologia didactică, iar problematica abordării integrate a 

activităţilor matematice, şi nu numai, rămâne deschisă, chiar dacă este un teren deja cunoscut, explorat, 

dar ofertant. 
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 „Intrarea în ţara cunoaşterii se face pe podul matematicii” spunea Ștefan Bârsănescu, un 

pedagog și eseist român de mare valoare al secolului trecut, în concepția căruia actul educativ are un 

caracter complex și cuprinde:  

 dezvoltarea capacității de receptare; 

 cultivarea aspirației spre idealuri; 

 dezvoltarea capacității de creare a valorilor culturale. 

Din perspectiva multora, matematica este o știință aridă, cu reguli și formule greu de înțeles, care 

trebuie memorate. Din păcate, de multe ori așa și este, fiindcă în sistemul de învățământ, din dorința de 

a lucra mult, la un grad ridicat de dificultate, pe baza unor concepții false, conform cărora copiii de 

astăzi sunt mai deștepți și se plictisesc repede, profesorii trec foarte repede peste componenta concret - 

intuitivă a conținuturilor și nici nu fac destule aplicații care să reflecte situații concrete, din realitate. 

Matematica înseamnă gândire organizată, creatoare, investigatoare și originală. Jean Piaget 

menționa că în societatea contemporană însăși condiția de existență a omului se concentrează tot mai 

mult către inteligență și creativitate, adică inteligență activă. 

În acest sens, este evident că scopul învăţământului matematic nu se reduce la latura pur 

informativă, abstractă, ci vizează cultivarea raţionamentului, formarea gândirii logice, dezvoltarea 

spiritului de receptivitate, definirea clară şi precisă a noţiunilor, adaptarea creatoare la cerinţele vieţii 

sociale. Toate cunoştinţele dobândite trebuie să aibă legătură directă cu aspecte din realitate, pentru că 

au o utilitate practică. De aceea este necesar și eficient cu adevărat  să organizăm activitatea de învăţare 

prin acţiuni care leagă conținuturile studiate de componenta practică a acestora. Gândirea logico-

matematică se manifestă printr-o varietate de activităţi intelectuale ce au legătură cu memoria şi 

imaginaţia: judecare, raţionare, înţelegere, explicare, invenţie, deducţie, inducţie, analogie, 

abstractizare, generalizare, comparaţie, concretizare, clasificare, diviziune, rezolvare de situaţii -

problemă. 

Matematica trebuie însă dimensionată la parametrii capacităţilor intelectuale ale copilului, 

deoarece acum iau naştere interesul, plăcerea sau indiferenţa și chiar teama pentru studiul matematicii. 

Dacă elevul simte că pătrunde în miezul noţiunilor matematice, dacă gândirea lui este stimulată la un 

efort gradat în urma căruia înțelege și poate să aplice conținuturile în contexte variate, el se va bucura 

de fiecare succes și astfel își va cultiva interesul şi dragostea pentru matematică. 

Pe parcursului ciclului primar copilul traversează stadiul operațiilor concrete, când mobilitatea 

crescută a structurilor mintale îi permite luarea în considerare a diversității punctelor de vedere. Faptul 

se datorează cristalizării operațiilor mintale, care au la bază achiziția reversibilității. Copilul poate de 

acum concepe că fiecărei acțiuni îi corespunde o acțiune inversă care permite revenirea la starea 

anterioară. În baza operaționalizării crescânde a gândirii, pasul spre logică este făcut și prin extinderea 

capacității de conservare a invarianților. Această achiziție permite saltul de la gândirea de tip funcțional 

la cea de tip categorial. Aparența nu mai blochează sesizarea esențialului. De exemplu, aplicând 

cunoscutul experiment al comparării a două lungimi egale (prezentate diferit – cerc și linie), elevii de 

clasa întâi au considerat că linia este mai lungă, în timp ce elevii de clasa a patra au sesizat că ele sunt 

echivalente. După cum, când elevilor din clasa pregătitoare li s-a prezentat un pătrat, l-au identificat cu 

ușurință pentru că era așezat în poziția clasică, pe una dintre laturi, dar pe care l-au considerat romb în 

momentul în care, în fața lor, i s-a modificat poziția, fiind așezat pe un vârf. 
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Folosind observațiile lui Piaget, care a demonstrat strânsa legătură între acțiune și gândire, 

combinându-le cu propriile experiențe, Jerome S. Bruner prezintă posibilitatea cunoașterii lumii în trei 

moduri, aflate în relație reciprocă. În ordinea complexității lor, acestea sunt: 

a) Modalitatea activă, realizată prin acțiune, prin manipulare liberă, prin exersare, care 

caracterizează cunoașterea în primii ani de viață. 

b) Modalitatea iconică, bazată pe imagini, mai ales cele vizuale, fără manipulare efectivă; 

punctul maxim al dezvoltării acestui mod de cunoaștere s-ar afla între 5 și 7 ani. 

c) Modalitatea simbolică, atunci când cuvintele sau alte semne convenționale înlocuiesc 

imaginile. Simbolurile permit o comprimare a realității. 

În ceea ce privește rolul școlii în cunoașterea lumii, psihologul american atrage atenția asupra 

pericolului ruperii de realitate, al formalismului și insistă asupra faptului că fiecare materie predată 

trebuie să-l facă pe elev să gândească el însuși, luând parte la procesul de creare a cunoștințelor. 

„Nimic nu este mai esențial într-o disciplină decât modul de gândire pe care-l presupune aceasta.” De 

aceea, el susține importanța participării efective a elevului la formularea de probleme și la soluționarea 

lor, ceea ce numim activizare. 

Citez din nota de prezentare a programei la disciplina Matematică şi explorarea mediului: ,,este 

elaborată potrivit unui nou model de proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia 

programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din 

ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la 

competenţe permite accentuarea scopului pentru care se învaţă şi a dimensiunii acţionale în formarea 

personalităţii elevului”. 

Pornind de la aceste aspecte, voi încerca să susțin cu elemente din programa școlară nevoi de 

respecta etape de lucru în formarea și dezvoltarea proceselor cognitive care înlesnesc învățarea 

matematicii. 

Astfel, încă de la formarea noțiunii de număr natural și operații cu numere naturale, suportul 

intuitiv constituie baza învățării. Comparăm numerele mai întâi prin scădere, pe care copiii  trebuie să o 

descopere dacă lucrăm constant în acest sens: 

     

    5 < 7 cu 2 și 7 > 2 cu 5    

 

     pentru că 7 – 2 = 5 

 

În perioada învățării înmulțirii și chiar înainte de rezolvarea primelor probleme, compararea în 

cazuri concrete capătă valențe noi: 

 

                    4 < 12 cu 8   și  12 > 4 cu 8( pentru că 12 – 4 =8) 

         4 < 12 de 3 ori  și 12 > 4 de 3 ori ( pentru că 12:4 = 3) 

 

           

 

Cu exemple de acest fel, elevii vor conștientiza mai ușor relația dintre înmulțire și împărțire, 

noțiunile de dublu, triplu, relațiile dintre adunare și înmulțire, dintre împărțire și scădere.  În același 

timp acest fel de reprezentări care însoțesc compararea unor numere ar putea preceda reprezentarea 

grafică, metodă care, cu toate că pare să ilustreze aspectul concret al raționamentului, nu are efectul pe 

care ni-l dorim. Copiii cu dificultăți în construirea raționamentului matematic reușesc cu greu să 

înțeleagă reprezentarea, nu identifică toți pașii de lucru nici cu desenul dat și recunosc anevoie  tipul 

problemei din citirea textului. 

4 

12 

 5 

7 
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Legat de reprezentare grafică, o altă modalitate care poate intermedia calea de la concret la 

abstract, este să propunem elevilor reprezentări din care aceștia să identifice și să scrie relații 

numerice, să găsească pe baza lor numere care îndeplinesc relațiile ilustrate. Iată câteva exemple 

simple: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, o aplicare consecventă a proprietăților adunării și înmulțirii va asigura o mai bună 

înțelegere a acestora și utilizarea lor în rezolvarea problemelor. Utilizarea imaginilor, a materialului pe 

care elevii să-l manipuleze în analiza relațiilor pe care le identifică pe baza cerințelor sunt condiții peste 

care nu ar trebui să trecem nici la clasa a patra. 

În ceea ce privește proprietățile adunării, apoi ale înmulțirii, pe care copiii le studiază mai întâi 

prin  aplicații practice, trebuie ilustrate în cât mai multe contexte, astfel încât să le poată recunoaște cât 

mai ușor și rapid în exercițiile și problemele propuse spre rezolvare, fără însă a trece artificial la un 

grad ridicat de dificultate a acestor aplicații. 

Asociativitatea înmulțirii poate fi ilustrată în contexte variate, cu suport intuitiv: 

- trei rafturi cu câte 5 cutii în care se află câte 10 caiete; 

- cinci  etajere cu câte 6 ghivece în care se află câte 7 flori; 

- trei rânduri cu câte 6 cuibare și în fiecare cuibar câte 5 ouă etc. 

Rezolvarea acestor probleme, în două moduri, pe baza ilustrațiilor, va permite în timp formarea 

unor reprezentări matematice temeinice, coerente, complete, funcționale în cotexte mai abstrate: 

3 x 5 = 15 ( ghivece)  Dar și:     5 x 10 = 50 ( caiete pe un raft) 

15 x 10 = 150 ( caiete)       3 x 50 = 150 ( caiete) 

Așadar: 3 x 5 x 10 = 150                     deci, 5 x 10 x 3 = 150 

În ceea ce privește distributivitatea înmulțirii față  de adunare și de scădere, care se studiază în  

contexte practic - aplicative chiar în clasa a treia, consider insuficiente  cele câteva exemple ilustrate și 

apoi exersarea doar în cerințe numerice, fără raportarea la situații susținute de suport intuitiv. 

Experiența la catedră și practica în centrul de excelență la clasa a patra mă îndreptățesc să afirm că 

această abordare nu asigură o exersare a gândirii matematice orientate spre aplicarea acestor proprietăți 

în conținuturile studiate mai târziu, în clasa a patra și a cincea, când 3 x a x 2 parcă nu e același lucru  

cu 6 x a sau trei pătrimi dintr-un  număr pare imposibil de scris 3 x a:4. 

Aflarea termenului necunoscut, abordată mai întâi intuitiv la clasa întâi, este de asemenea un 

aspect important în formarea  unui raționament matematic operațional în contexte variate. Susțin 

utilizarea suportului intuitiv cât mai mult timp, ilustrarea unor situații din orizontul apropiat al 

copilului, pentru ca, pe baza acestora copilul să-și formeze un raționament deductiv pe care să-l 

utilizeze apoi în etapa introducerii literei pentru termenul necunoscut. În paralel cu acest demers, ar 

trebui să se efectueze proba adunării și scăderii, operații care, de fapt, susțin și întăresc matematic 

strategia de aflare a termenului necunoscut. 
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= + 14 

T1 T2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În rezolvarea acestor cerințe elevii compun probleme pe baza imaginilor date, completează 

desenul cu elementele necesare, deduc operația matematică prin care au identificat termenul 

necunoscut și verifică rezultatul obținut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvarea primelor probleme pe baza analizei și sintezei informațiilor trebuie să aibă la bază un 

suport intuitiv bine realizat, adecvat, astfel încât copilul să poată construi demersul din două, trei etape 

și să le parcurgă conștient. De altfel, stadiul operator marchează preponderența aspectului operativ al 

gândirii asupra aspectului figurativ, decentrarea gândirii copilului permițând coordonarea reversibilă a 

acțiunii interiorizate și constituirea sistemelor operatorii de transformări cu invariant. 

Cu toate acestea, operațiile mintale rămân dependente și limitate de conținutul pe care îl pot 

prelucra: materialul concret. Abia stadiul următor va completa și desăvârși procesualitatea cognitivă 

prin apariția formelor categorial - abstracte, conceptele. Piaget precizează, și cercetările ulterioare 

confirmă, faptul că nivelul formal logic al inteligenței nu este decât o potențialitate. În absența unui 

antrenament sistematic, acest nivel poate să nu fie atins, chiar în cadrul normalității dezvoltării. În 

esență, s-a dovedit că acțiunile mintale, operațiile mentale iau naștere prin interiorizarea acțiunilor 

reale.  

Folosind observațiile lui Piaget, care a demonstrat strânsa legătură între acțiune și gândire, 

combinându-le cu propriile experiențe, Jerome S. Bruner  prezintă posibilitatea cunoașterii lumii în trei 

moduri, aflate în relație reciprocă. În ordinea complexității lor, acestea sunt: 

d) Modalitatea activă, realizată prin acțiune, prin manipulare liberă, prin exersare, care 

caracterizează cunoașterea în primii ani de viață. 

e) Modalitatea iconică, bazată pe imagini, mai ales cele vizuale, fără manipulare efectivă; 

punctul maxim al dezvoltării acestui mod de cunoaștere s-ar afla între 5 și 7 ani. 

f) Modalitatea simbolică, atunci când cuvintele sau alte semne convenționale înlocuiesc 

imaginile. Simbolurile permit o comprimare a realității. 

În ceea ce privește rolul școlii în cunoașterea lumii, psihologul american atrage atenția asupra 

pericolului ruperii de realitate, al formalismului și insistă asupra faptului că fiecare materie predată 

trebuie să-l facă pe elev să gândească el însuși, luând parte la procesul de creare a cunoștințelor. 

 2 = 5 +     = 

= – 
 

 – 
 

1 = 4 

   De asemenea, începând cu  clasa a doua, 

rezolvarea problemelor prin scrierea lor în 

exercițiu, cu termen necunoscut, reprezintă 

o etapă importantă pentru dezvoltarea 

gândirii logico - matematice și a flexibilității 

sale. 

  Elevii identifică termenul necunoscut, dar 

și operațiile matematice, antrenându-și în 

același timp limbajul logico - matematic. 
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”Nimic nu este mai esențial într-o disciplină decât modul de gândire pe care-l presupune aceasta.” De 

aceea, el susține importanța participării efective a elevului la formularea de probleme și la soluționarea 

lor, ceea ce numim activizare. 

Unul dintre procesele fundamentale în învățarea elementară, pe care-l stimulăm intens în lecții 

este percepția. Deși pare un proces simplu, multiplicitatea factorilor care intervin într-o percepție 

demonstrează complexitatea sa. În ceea ce privește percepția copiilor, se manifestă două deficiențe 

principale: mai întâi, având o experiență mai redusă decât a adultului, percepțiile sunt mai puțin bogate, 

neavând la bază reprezentări numeroase; de asemenea, în cadrul observațiilor efectuate, copiii 

întâmpină dificultăți în a distinge esențialul de neesențial, fiindcă aspectele principale sunt adesea 

acoperite de însușiri secundare. 

Cum procedăm în lecție pentru a depăși aceste neajunsuri? Vom face referiri cu precădere legate 

de geometrie. Pentru îmbogățirea percepției folosim în învățare un bogat material intuitiv, cât mai 

apropiat de realitate, pe care copiii să-l poată recepta prin mai multe simțuri – forme plane și corpuri de 

diferite mărimi și culori, din materiale diferite,  pe care copiii să le poată manipula. Îi punem pe copii 

să deseneze obiectele studiate, în diferite poziții, această cerință solicitându-i să observe toate detaliile, 

să numere laturile, vârfurile și, respectiv, fețele și muchiile. Organizăm multe activități practice, care 

favorizează cunoașterea în profunzime – copiii le vor construi din bețișoare, din sârmă, din formele 

desfășurate date, din lut sau plastilină, le vor decupa pe contururi date sau desenate de ei înșiși cu 

șabloane sau direct, cu rigla. 

O altă recomandare este legată de variația materialului prezentat. Observăm uneori că elevii 

noștri recunosc triunghiul dreptunghic - și îl și desenează- numai dacă este așezat pe o catetă orizontală. 

Acest lucru se întâmplă pentru că noi înșine îl desenăm așa, fiind mai ușor de respectat mărimea 

unghiului drept, dar copiii ajung să considere poziția ca un aspect caracteristic. 

Bineînțeles, un rol fundamental în facilitatea sesizării esențialului, îl are cuvântul profesorului, 

care asigură o orientare preliminară spre elementele esențiale. Interacțiunea cuvântului cu intuiția 

elevului facilitează o cunoaștere analitică, prin descoperire.  

Dezvoltarea structurilor infralogice permite copilului spre vârsta de 9 – 10 ani să-și construiască 

sistemul de referință vertical, orizontal și să aibă o vedere de ansamblu asupra unor perspective diferite, 

iar la aceste achiziții geometria poate contribui într-un mod esențial, dacă strategiile didactice abordate 

de profesor sunt adaptate  particularităților psihologice specifice vârstei. 

De asemenea, operațiile infralogice se elaborează în același timp cu cele logico-matematice, 

acționează asupra cantităților continue ale spațiului, timpului și stau la originea noțiunii de măsură. 

Dezvoltarea acestora contribuie la construcția spațiului proiectiv al copilului și acest aspect se regăsește 

cu precădere în lecțiile cu conținut geometric. 

O altă noțiune abordată în ciclul primar o dată cu studierea operației de înmulțire este factorul 

comun, cu aplicații în rezolvarea de probleme. Renunțarea la aceste aplicații determină o slabă 

înțelegere a noțiunii și o capacitate redusă de recunoaștere a situațiilor concrete care pot fi rezolvate cu 

ajutorul ei. Iată câteva reprezentări simple care pot susține eficient înțelegerea noțiunii și aplicarea ei: 

 

 

 

 

 

 

 5x 3 = 15 ( cilindri) 

 5 x 4 = 20 ( cuburi)     dar și  

 15 + 20 = 35 ( corpuri geometrice)  

3 + 7 = 7 ( corpuri într-o cutie) 

5 x 7 = 35 ( corpuri geometrice) 
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În ansamblu, matematica la ciclul primar pune accent pe formarea conștientă a deprinderilor de 

calcul oral și rapid, cu utilizarea procedeelor raționale de calcul, care devin instrumente operaționale 

utile pe parcursul întregului parcurs al învățământului, stând la baza întregului sistem al deprinderilor 

matematice, fiind deprinderi de bază pentru rezolvarea problemelor.  Componenta intuitivă în formarea 

acestor deprinderi ar trebui  valorificată și în clasele de gimnaziu, cel puțin la clasa a cincea și a șasea, 

astfel încât aplicațiile practice să asigure o învățare temeinică, bazată pe înțelegere și interiorizare. 
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ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ, DE SOCIALIZARE ȘI DE ADAPTARE  

A COPILULUI DE 6-7 ANI LA MEDIUL ŞCOLAR 

 

Prof. ȋ nv. primar Della Sultana 

Școala Gimnazială Nr. 11 „Dr. C-tin Angelescu” 

 

 

 „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de astăzi. Această lume nu 

va mai exista când ei vor fi mai mari  și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea 

lor. Atunci, să-i învățăm să se adapteze.” 

( Maria Montessori-“Descoperirea copilului”). 

 

Educația extracurriculară ( realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul bine 

stabilit  în formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește 

identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață 

civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 

 Oricât de importantă ar fi educația curriculară realizată în procesul de învățământ, ea nu 

epuizează sfera influențelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului sau 

liber, în care viață capătă alte aspecte decât cele din procesul de învățare școlară. 

 Trebuință de fi mereu în mișcare este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala cu viața. În 

cadrul acestor activități, elevii se deprind să folosescă surse informaționale diverse, să întocmească 

colecții, să sistematizeze date, învață cum să învețe . 

 Scopul acestora este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai 

variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activitățile     socio-culturale, facilitarea 

integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușită școlară în ansamblul ei, fructificarea 

talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activitățile extrașcolare se 

desfășoară într-un mediu informal, ce permite elevilor cu dificultăți de afirmare în mediul scolar să 

reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul intelectual. 

Prin faptul că în asemenea activități se supun de bună voie regulilor, asumându-și 

responsabilități, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activități, posibilități 

deosebite să-și cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influențeze dezvoltarea să realizeze mai ușor și mai 

frumos adaptarea copilului la activitatea școlară, pregătirea acestuia pentru viață. 

 Elevii trebuie să fie îndrumați să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup, 

toleranța față de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi, de a găsi moduri de rezolvare a lor 

și posibilitatea de a gândi constructiv. 

 Elevii nostri au fost atrași de activitățile artistice, recreative, distractive, care i-au ajutat la 

dezvoltarea creativității, a gândirii critice și stimulează implicarea în actul decizional privind: 

respectarea drepturilor omului, conștientizarea urmării poluării, educația rutieră, educația pentru 

sănătate etc. 

 Activitățile extracurriculare sunt atractive, stârnesc interes, produc bucurie, facilitează 

acumularea de cunoștințe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul 

practic, operațional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 

În activitatea „Dințișorul”, propusă aă exemplu, am urmărit crearea unui cadru atractiv prin 

vizionarea unui desen animat despre igiena dinților, obținerea unui efect pozitiv pentru munca în grup, 

socializarea cu elevii altor clase pregătitoare. Activitatea a creat un teren liber pentru a-și manifesta în 

voie spiritul de inițiativă, sentimentul de siguranță și încredere tuturor participanților și, prin toate 

acestea o acomodare la mediul școlar. 
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Activitatea a avut un caracter atractiv,copiii au participat într-o atmosferă de voie bună și 

optimism, cu însuflețire și dăruire, ceea ce conduce la atragerea elevilor către școală. Am evitat critica, 

i-am încurajat, am realizat un feed-back pozitiv. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, 

bucuria și dragostea din sufletul copiilor.  
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DESCOPERĂ ŞTIINŢA PRIN EXPERIMENTE! 

 
Prof. înv. primar  Elisabeta Custara  

Şcoala Gimnazială Nr. 11 „Dr. C-tin Angelescu ”, Constanţa 

 

  

Învăţarea reprezintă un proces evolutiv, de esenţă informativ-formativă, constând în dobândirea 

(însuşirea, stocarea, prelucrarea şi valorizarea internă) de către fiinţa umană – într-o manieră activă, 

explorativă – a experienţei de viaţă. Unul din obiectivele majore ale educaţiei este îmbunătăţirea puterii 

de înţelegere a copilului şi cultivarea dorinţei acestuia de a învăţa – fără efort, fără constrângeri, în 

ritmul şi la parametrii solicitaţi – în vederea asigurării şansei de succes personal. 

De aceea, demersurile noastre vor avea la bază următoarele principii: toţi copiii trebuie priviţi ca 

persoane active şi capabile să înveţe şi ale căror competenţe sunt sprijinite de curriculum; curriculum-ul 

este un cadru deschis care se adresează diferitelor interese şi nevoi ale copilului, într-o manieră 

holistică; o combinaţie echilibrată între educaţie şi îngrijire poate promova o imagine de sine pozitivă, 

dezvoltarea socială şi cognitivă a copilului şi, implicit, formarea competenţelor de bază; valorificarea 

experienţelor copilului şi participarea lui activă în joc şi, implicit, în învăţare sprijină cultivarea dorinţei 

copilului de a învăţa. Ỉn descifrarea tainelor ştiinţei, experimentele ştiinţifice deţin un rol foarte 

important în dezvoltarea capacităţii de învăţare la preşcolari, precum şi la dezvoltarea lor mentală 

optimă. 

Deosebit de importantă în şcoală, „joaca educativă prin experimente ştiintifice” poate concentra 

atenţia şi setea de învăţare a şcolarului, astfel încât intelectul lui să fie pregătit să absoarbă diverse 

informaţii ştiinţifice în viitor. Şi, de aceea, considerăm că micile noastre încercări de a le demonstra 

cum funcţionează elementele mediului înconjurător, hrănesc interesul şi curiozitatea copiilor de a 

cunoaşte şi de a înţelege uimitoarele transformări care au loc în jurul lor. La această vârstă, copilul are 

deja o viziune generală despre modul în care interacţionează materia universală, aşadar este pregătit să 

aprofundeze cunoştinţele sale în scopul de a descifra dezvoltarea progresivă a vieţii pe Pământ. 

Ỉn acest sens, în şcoală se pot organiza diferite experimente ştiintifice în cadrul colţului „Nisip şi 

apă” pentru a explora fenomenul plutirii corpurilor. Astfel, se pot realiza corelaţii între greutatea şi 

densitatea apei. Copiii pot observa şi pot realiza predicţii privind unele obiecte: vor pluti sau se vor 

scufunda, vor experimenta şi vor înţelege cu uşurinţă ce se întâmplă cu cele care sunt mai uşoare şi cu 

cele care sunt mai grele. Sau, se pot realiza diverse experimente privind rostogolirea obiectelor pe 

suprafeţe înclinate pentru a observa relaţia dintre greutate, unghiul de înclinaţie şi distanţa parcursă prin 

rostogolire. Toate acestea implică dezvoltarea gândirii logice a copiilor. 

Pentru a cunoaşte unele fenomene fizice şi chimice, împreună cu copiii am efectuat diferite 

experimente simple, uşor de realizat care susţin ideile exprimate anterior: precum dizolvarea unor 

substanţe în lichide, mişcarea aerului în natură, îngheţarea lichidelor, topirea gheţii şi a zăpezii, 

observarea unor procese ca înmugurirea, înfrunzirea, înflorirea, formarea fructelor, creşterea şi 

coacerea lor prin îngrijirea unor plante semănate sau plantate de ei, transformarea culorii unor lichide în 

amestec cu unele substanţe. 

Curiozitatea, setea de cunoaştere le-a fost pe deplin satisfăcută experimentând transformarea 

culorii petalelor unei flori prin amestecarea unor lichide cu unele substanţe colorate. O floare pusă, cu 

tulpina, într-o vază cu cerneală va schimba culoarea petalelor iniţiale în culoarea cernelii, aceasta 

datorită schimbării culorii apei. Experimentul „Schimbă culoarea florilor” i-a familiarizat pe copii cu 

lumea plantelor şi le-a trezit interesul faţă de fenomenele care apar în natură. Le-am propus să 

schimbăm împreună culoarea unor flori – garoafe. Ỉnainte de a începe experimentul, ne-am reamintit 

despre cum anume absorb florile apa din vază, ştiind că plantele absorb apa prin rădăcini şi o transmit 

prin tulpină până la frunze şi flori. La experiment am utilizat următoarele materiale: două pahare, apă, 
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colorant alimentar- albastru şi roşu, o garoafă albă, foarfecă. Am umplut cele două pahare cu apă de la 

robinet, într-unul dintre pahare am adăugat în apă colorant alimentar de culoare albastră, iar în celălalt 

colorant alimentar roşu. Am despicat tulpina garoafei în două şi am fixat fiecare parte în cele două 

pahare. Efectele experimentului au putut fi vizibile după câteva ore, iar colorarea propriu-zisă a 

petalelor a doua zi. Pentru că garoafa a absorbit apa, aceasta, fiind colorată, a modificat nuanţa 

petalelor. Copiii au observat pe suprafaţa petalelor că au apărut dunguliţe subţiri şi colorate, jumătate 

de garoafă avea dunguliţe roşii, iar cealaltă jumătate avea dunguliţe albastre. 

Ỉncântaţi de această transformare a garoafei, au devenit interesaţi de procesul ştiinţific, 

explicându-l ei înşişi, astfel înţelegând circuitul apei în corpul plantei şi specificând rolul hranei 

acesteia, făcând asemănări uimitoare cu oamenii şi hrana acestora. Punând diverse întrebări, am 

încercat să le explic fenomenele respective în raport cu capacitatea lor de înţelegere. 

Ỉn urma desfăşurării acestor experimente capacitatea de cunoaştere a copiilor se îmbogăţeşte 

treptat, ceea ce le permite să înţeleagă că plantele şi animalele au nevoie de anumite condiţii de 

dezvoltare (hrană, căldură, lumină, adăpost), că trebuie îngrijite de om. Astfel, experimentând, copiii 

ajung să înţeleagă faptul  că fenomenele sunt legate între ele şi depind unele de altele, că orice efect 

este determinat de o cauză. 

Prin activităţile desfăşurate sub această formă copiii se interesează în mod deosebit de natură, de 

fenomenele caracteristice fiecărui anotimp, de diferite aspecte din viaţa plantelor şi a animalelor care le 

atrag atenţia, îi trezesc curiozitatea şi-i preocupă. Curiozitatea spontană a copiilor, manifestată prin 

întrebările: „La ce?”, „De ce?”, „Cum?”, se transformă într-o activitate intelectuală intensă. 

Fundamentale în şcoală, aceste tipuri de activităţi-experienţe precum jocul, explorarea şi 

experimentarea permit dobândirea unor competenţe cu semnificaţie pentru dezvoltarea lor şi satisfac 

nevoile specifice vârstei. Şi astfel, micul preşcolar încearcă să cucerească lumea din jur, experimentând 

şi jucându-se „DE-A ŞTIINŢA”. 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII LA ȘCOLARUL MIC 

PRIN ACTIVITĂȚI INTEGRATE 
 

Institutor Gabriela Marinela Andriescu  

Școala Gimnazială ,,Mircea Sântimbreanu”, București 

 

 

Motto : „Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi.  

Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari.  

Şi nimic nu ne permite să ştim cum va  fi lumea lor.  

Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” (Maria Montessori) 

 

     Profesia de dascăl este una dintre cele mai nobile ocupații, dar şi cea mai încărcată de 

răspundere, deoarece el trebuie să formeze azi oamenii de mâine, care să se poată adapta unei lumi noi, 

plină de provocări, speranțe și vise. 

Şcoala are rolul său bine definit în perspectiva pregătirii viitorului. Ea transmite elevilor săi 

tehnici şi noţiuni din diverse domenii ale activităţii umane, dezvoltă competențe cu care orice persoană 

se poate desăvârși odată cu trecerea timpului, deoarece se petrec schimbări uluitoare, uneori radicale, în 

evoluţia omenirii, astfel încât multe dintre cunoştinţele şi tehnicile acumulate în şcoală vor fi depăşite 

atunci când copilul devenit adult va trebui să le folosească. 

Se naşte astfel întrebarea: "Ce ar terbui să facă un dascăl pentru a ajuta copilul de azi să se 

adapteze uşor la cerinţele societăţii de mâine?". Răspunsul îl găsim în creativitatea și originalitatea 

individuală a unei persoane, a oricărui individ. Noi nu putem fi azi, la fel cum am fost ieri. În fiecare zi 

se ivește o ocazie de învățare, o mică situație de depășit, iar cu ajutorul competențelor dobândite poți 

reuși să fii mai bun decât în ziua precedentă. O educaţie prin creativitate este, fără îndoială, cea mai 

bună pregătire pentru viitor, indiferent cât de apropiat sau îndepărtat ar fi el. O atitudine creatoare nu 

numai că îi va permite individului o adaptare mai uşoară şi mai bună la schimbările rapide ce intervin 

în viaţa sa, ci îi va oferi şi mijloacele necesare pentru a se ocupa de calitatea propriei vieţi.  

A fi creativ este rezultatul unui antrenament creativ individual sau de grup. Acest antrenament 

presupune însă existenţa unui conţinut şi a unor strategii care să stimuleze creativitatea. Consider că 

şcoala poate contribui la dezvoltarea personalităţii copilului sub aspect intelectual, aptitudinal, 

caracterial, în raport direct proporţional cu accelerarea ritmului dezvoltării vieţii sociale. Pentru a 

descoperi si a activa potenţialului creator al copiilor, trebuie să realizezi importanţa creativităţii în viaţa 

fiecăruia dintre noi, astfel că am țintit către acest scop și am făcut demersuri în procesul educațional 

ținând seama de particularităţile de vârstă şi individuale ale copilului de vârstă şcolară mică. Așa că mi-

am propus elaborarea şi utilizarea în activitatea la clasă a unor strategii didactice adecvate, prin care 

elevii sunt solicitaţi să se folosească de observaţiile asupra lumii înconjurătoare, de cunoştinţele 

asimilate prin diferite activităţi şcolare pentru a rezolva prin efort propriu, într-un mod original, 

problemele ce li se cer rezolvate la un moment dat.  

Reușita școlară depinde foarte mult de felul în care învăţătorul reuşeşte să stimuleze elevul, 

pentru ca acesta să-şi poată exprima gândurile şi ideile, şi pentru ca acestea să devină operaţionale. A 

face din copiii de astăzi creatorii de mâine este o condiţie care nu numai că le va permite să se adapteze 

schimbărilor rapide, dar le va şi oferi mijloacele pentru a se ocupa de calitatea vieţii lor. 

Am remarcat la şcolarul mic o creştere considerabilă a potenţialului intelectual. Este urmarea 

firească a dezvoltării cunoaşterii directe, ordonate, conştientizate prin lecţii, precum şi a învăţării 

indirecte, deduse, suplimentare. 
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   Cum încurajăm creativitatea copiilor?  

  - prin asigurarea unui mediu care permite copilului să exploreze și să se joace fără restrângeri 

exagerate; 

- prin adaptarea la ideile copilului, fără a încerca o structurare a ideilor lui astfel încât să se 

potrivescă cu cele ale adulților; 

- prin acceptarea ideilor neobișnuite ale copilului, fără a judeca modul divergent în care acesta 

rezolvă o problemă; 

- folosind modalități creative pentru rezolvarea problemelor, în special a problemelor ce apar în 

viața de zi cu zi; 

- alocând destul timp copilului pentru explorarea tuturor posibilităților, pentru trecerea de la 

ideile obișnuite la idei mai originale; 

- încurajând procesul, iar nu scopul.      

Noi, dascălii, învăţăm în fiecare zi să fim creativi, împreună cu elevii noştri, pe care încercăm să-i 

înarmăm cu cât mai multe tehnici de învăţare creativă şi căutând să le punem în valoare cât mai mult 

potenţialul creativ. 

În şcoală sunt unele condiţii şi situaţii specifice care pot duce la duce la e la dezvoltarea spiritului 

investigativ, a gândirii divergente, a atitudinii creative etc. 

În cele ce urmează voi prezenta mai detaliat o astfel de situație, o activitate susținută la seria 

trecută la clasa mea de elevi, clasa a III-a B,  pentru a exemplifica una dintre modelele de bune practici 

pentru dezvoltarea creativității la școlarul mic. Elevii au fost grupați câte 4 ( număr total: 28 ) după 

extragerea jetoanelor cu personajele din desene animate de către ei, așa cum procedăm în majoritatea 

orelor de curs, fără prea multe preferințe și fiecare grupă are un nume, iar proiectul Toamna are ca 

scop, în primul rând, integrarea în grup a elevilor de obicei cu rezultate mai slabe la învățătură care sunt 

exteriorizați și puțin retrași. Astfel, lucrând pe grupe, elevii își vor dezvolta abilități de comunicare, de 

cooperare, de interrelaționare și își vor pune în valoare inteligențele multiple.  

Scopul activităţii: consolidarea, sistematizarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor despre anotimpul 

toamna, sensibilizarea elevilor cu privire la acest anotimp, formarea şi consolidarea priceperilor şi 

deprinderilor prin realizarea pe grupe a unor proiecte. 

Se prezintă elevilor proiectul: 

*Toamna este unul din cele patru anotimpuri ale anului. Frumuseţea pădurilor, a câmpurilor, a 

satelor se poate observa pe parcursul celor trei luni – septembrie, octombrie, noiembrie. În fiecare an, 

anotimpul toamna ne încântă cu frumuseţea culorilor, bogăţia holdelor, mirosul florilor şi, bineînţeles, 

cu prima zi de şcoală. Frumuseţea toamnei poate fi redată şi de voi, copii, prin multe lucrări. 

Realizarea unui proiect despre „toamnă” poate fi o activitate plăcută, care să-ţi aducă satisfacţii dacă 

foloseşti informaţii, imagini potrivite din reviste, albume, cărţi, ilustraţii... Rezolvă cerinţele împreună 

cu colegii din grupul tău, împărţindu-vă sarcinile astfel încât să fiţi mulţumiţi, să munciţi serios pentru 

a realiza un proiect de calitate. 

 Pentru aceasta: 

- fiecare membru din grup să aibă cel puţin o sarcină; 

      - discutaţi cum vreţi să arate proiectul la final; 

- colaboraţi, discutaţi, căutaţi împreună surse de informaţie; 

      - la final, proiectul să aibă un aspect ordonat, îngrijit, corect scris. 

*CERINŢELE PROIECTULUI 

1. Căutaţi informaţii despre toamnă, schimbările din natură, plecarea păsărilor, munca oamenilor, 

prin interviuri, consultarea unor lecturi, decuparea unor imagini care sugerează toamna. 

2. Creaţi un text cu titlul „Toamna” în care să folosiţi informaţiile culese, care pot fi însoţite de 

imagini. 
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Creaţi versuri despre toamnă. 

Realizaţi o lucrare plastică cu tema „Toamna”. 

3. Realizaţi o lucrare colectivă originală care se referă la tema proiectului (Mărul, Viţa-de-vie, 

Crizantema) prin tehnica colajului, folosind materiale naturale. 

Realizaţi o lucrare colectivă, folosind tehnica modelajului, care să evidenţieze bogăţiile toamnei. 

 De ce vom face? 

 Veți folosi planșele realizate în desfășurarea lecțiilor de limba și literatura română, științe ale 

naturii, arte vizuale și abilități practice, educație muzicală. 

 De reţinut: 

- scopul este de a cunoaşte cât mai multe despre anotimpul toamna; 

- despre schimbările petrecute în natură; 

- despre felul cum îşi pun amprenta asupra noastră aceste schimbări (temperatura aerului, 

soarele, apa, vântul, ploaia, bruma ş.a.); 

- să reţinem ce ne place, ce bucurii ne aduce toamna; 

- cum putem participa la micile lucrări de toamnă, cum respectăm munca părinţilor (culesul 

cartofilor, merelor ş.a.); 

- ce efect are asupra noastră consumul de fructe şi legume proaspete; 

- ce cunoştinţe putem afla depre plante, animale, păsări, insecte, gâze; 

- cum ne putem manifesta bucuria faţă de frumuseţile şi bogăţiile toamnei. 

 Informaţii utile puteţi găsi citind autori ca: 

- Octavian Goga – „Poezii de toamnă”; 

- George Topârceanu – „Balade vesele şi triste”; 

- Vasile Alecsandri – „Pasteluri”; 

- Demostene Botez – „Toamna”; 

- Alte lecturi întâlnite, reviste, programe TV, unde găsiţi diverse aspecte despre anotimpul 

toamna. 

- „Din grădina copilăriei” – Culegere de poezii; 

- Cântece de toamnă şi altele. 

Elevii fiecărei grupe au finalizat proiectul în două săptămâni și le-au prezentat în fața clasei, apoi 

s-au expus lucrările pentru ca toți elevii să le poată observa cu atenție (TURUL GALERIEI). Colegii au 

avut ocazia să scrie pe postituri colorate aprecieri sau recomandări, cum ar fi procedat ei, poate chiar 

eventuale corectări. Până la venirea iernii, noi am avut aceste planșe expuse și în diferite momente ale 

orelor de curs le-am folosit ca material didactic. Am aplicat și o fișă de evaluare (vezi Anexa ). 

Consider că fiecare om se naște cu un potențial creativ, indiferent cât de mic, ascuns în mintea 

acestuia, indiferent din ce mediu provine, iar acesta poate fi scos la iveală și poate fi dezvoltat prin 

intermediul învăţământului şi al dascălilor dedicați unei meniri desăvârșite de a educa OAMENI 

DEOSEBIȚI. 

Rezultatele muncii desfăşurată cu colectivul de elevi au demonstrat că nimic nu a fost în zadar şi 

că activitatea desfăşurată până acum are o bază bună. 

De aceea, pot aprecia că: 

- prin tot ceea ce am întreprins, nu mi-am propus să formez neapărat mari creatori, ale căror 

produse să se caracterizeze prin originalitate, ci am încercat să pun în valoare ceea ce poate face mai 

bine fiecare elev; 

- am constatat că orice copil normal este înzestrat, într-o măsură mai mare sau mai mică, cu 

anumite capacităţi creative; 

- permanent m-a interesat supleţea soluţiei găsite în rezolvarea diferitelor situaţii, deoarece aceste 
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soluţii au produs o stare de surpriză, o trăire afectivă intensă. 

Încurajarea tendinţei de creativitate a şcolarului mic, trebuie să constituie o obligaţie morală a 

fiecărui învăţător, procesul de învăţământ oferind diverse şi bogate prilejuri de cultivare a creativităţii. 

Copiii trebuie înconjuraţi de dragostea, de preţuirea noastră, doar atunci evoluţia lor are loc în limitele 

unei normalităţi, ei fiind într-o permanentă schimbare. Şi dacă, în calitatea noastră de educatori, reuşim 

în aceeaşi măsură să oferim şi înţelepciune şi dragoste, atunci ceea ce spunea, într-o traducere mai 

aproape de suflet, Henri J. M. Nouwen, este perfect adevărat: 

"În fiecare din noi 

Se ascunde tainic un har 

Nebănuit: 

Să poţi, 

De grijă cuiva să porţi 

Inima la fel să-ţi bată pentru toţi 

 

Şi să primeşti, doar 

Dăruind. 

De-ar veciui în libertate 

Acest dar, 

Miracolul pe Terra 

N-ar fi atât de rar." 

 

   Îi încurajez pe toți colegii mei dascăli să descopere talentul fiecărui copil pentru a realiza 

miracole în fiecare zi!! Astfel vom reuși să le dezvoltăm imaginația, spiritul de inițiativă; să îi ajutăm să 

aibă încredere în sine, în propriile lor puteri, să le trezim interesul pentru studiu, pentru muncă, iar 

oamenii de mâine vor fi pregătiți pentru viitor. 

 

 ,,Învață din ziua de ieri, trăiește azi și speră pentru mâine.  

Important este să nu te oprești niciodată din a-ți pune întrebări.”  

– Albert Einstein 
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             *ANEXA 

FIŞĂ DE EVALUARE 

 

1. Ce moment al activităţii v-a plăcut mai mult şi de ce ? 

2. Ce moment al activităţii nu v-a plăcut şi de ce ? 

3. Sugestii/propuneri pentru organizarea unui astfel de gen de activitate. 

4. Alte comentarii. 

 S-au realizat conexiuni cu celelalte discipline prezentând această schemă pe o planșă elevilor: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOAMNA 

DRAMATIZARE 

 „Balada unui greier mic” 

EDUCAȚIE MUZICALĂ 

 cântece, audiţii 

CREAȚIE LITERARĂ 

 poezii despre toamnă 

 texte despre toamnă 

 ghicitori despre toamnă 

ŞTIINŢE 

 schimbări din natură 

- pomii, florile, insectele, ogoarele, 

păsările călătoare, vremea, grădinile 

ARTE VIZUALE 

 colaje 

 picturi, desene 

ABILITĂŢI PRACTICE  

 colaje 

 modelaj în relief 

 coşuri cu: fructe, legume, flori 

MATEMATICĂ 

 probleme 

LITERATURĂ 

 consultaţi cărţi despre toamnă 
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FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA GÂNDIRII MATEMATICE 

 LA ȘCOLARUL MIC 
 

Prof. înv. primar Ecaterina Rupesac 

Președinte de onoare al Asociației Învățătorilor și Institutorilor Constănțeni 

 

„Această lume pe care o numiți realitate, nu ar exista niciodată dacă nu ar 

avea ochii pentru a o percepe, prin emoția care se mișcă în interiorul sufletului 

vostru, pentru că ea ar fi un nimic. Tot acest paradis al materiei a fost creat doar 

pentru a evoca emoție în sufletul celor care participă la această minune a 

creativității. De ce? Pentru cea mai mare răsplată a vieții, numită înțelepciune. Iar 

înțelepciunea nu este o înțelegere intelectuală; este, într-adevăr, o înțelegere 

emoțională câștigată din experiență.” 

(Ramtha - Cartea albă) 

 

 

De ce Matematică? 

Am ales această temă deoarece este pasiunea mea. Mi-a plăcut matematica, am învățat-o din 

plăcere și, când am ajuns învățătoare, mi-am dorit să transmit elevilor mei această pasiune, această 

bucurie de a reuși să deslușească tainele matematicii. Am reușit sau nu? De cele mai multe ori, da. 

Dovadă sunt rezultatele elevilor mei  de-a lungul carierei didactice.  

Pasiunea pentru matematică, în calitate de învățător m-a determinat să formez și să dezvolt o 

gândire logică elevilor mei. De aceea, încă din primii ani de catedră am conceput fișe de lucru tematice, 

problemele fiind ordonate pe tipuri de probleme. În acea perioadă nu erau culegeri de probleme pentru 

ciclul primar care să-mi satisfacă nevoile. Din acest motiv, am tot creat probleme pe care, după 

revoluție, am reușit să le public în culegeri de probleme. Am muncit pentru a lăsa colegilor mei și 

elevilor o parte din preocupările mele profesionale. 

De ce dezvoltarea gândirii? 

Nevoia omului de a se adapta permanent la situaţii, procese şi probleme de muncă mereu noi, 

impun ca şcoala, o dată cu funcţia ei informativă, să dezvolte şi atitudinile intelectuale ale elevilor, 

independenţa şi creativitatea gândirii. 

Apariţia matematicii în cele mai diverse ştiinţe face ca orientarea copiilor către matematică să fie 

un proces obiectiv. Indiferent de domeniul în care activează, omul modern trebuie să posede o bună 

pregătire matematică, pentru a putea soluţiona multiplele si variatele probleme ale vieţii socio-

profesionale. Această cerinţă necesită multiple exigenţe cu privire la formarea personalităţii. Accentul 

cade în primul rând pe gândire, deoarece gândirea a stat întoteauna la baza progresului, constituind 

impulsul dezvoltării sociale. Or, matematica formează o gândire critică şi inovatoare, originală şi 

modernă. 

Gândirea matematică se manifestă printr-o mare varietate de activităţi intelectuale legate de 

memorie şi imaginaţie şi anume: judecare, raţionare, înţelegere, explicare, invenţie, deducţie, inducţie, 

analogie, abstractizare, generalizare, comparaţie, concretizare, clasificare, diviziune, rezolvare de 

situaţii-problemă etc. 

Gândirea contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţii de a munci organizat şi ritmic, a 

perspicacităţii, a spiritului de investigaţie. 

Acestea sunt doar câteva dintre argumentele care m-au determinat să aduc în atenția cadrelor 

didactice mai tinere sau cu experiență câteva dintre constatările mele în calitate de cadru didactic 

coordonator, pentru o perioadă de aproximativ 10 ani, al Centrului de Excelență pentru Tineri Capabili 

de Performanță, la nivelul claselor III-IV, în județul Constanța. 



232 

 

Care este menirea unui dascăl? 

 Învăţătorul trebuie să creeze situaţii care fac să se nască probleme, care pun în joc facultăţile 

creatoare ale gândirii  elevului, legate de lumea sa afectivă, de sistemul său propriu de interese şi 

reprezentări. 

În viața de zi cu zi sunt probleme care pot contribui la formarea și dezvoltarea gândirii elevilor. 

Încă din clasa pregătitoare elevii pot mânui obiecte prin care să răspundă diverselor întrebări referitoare 

la mărime, culoare, apartenență, dar și la compararea unor obiecte. Ceea ce trebuie să facem noi, 

învățătorii, este să-i determinăm pe elevi să verbalizeze. Nu este de ajuns doar să reprezinte grafic pe 

fișe, pe caiete de lucru, pe manuale sau pe alte mijloace didactice auxiliare. Copilul trebuie să învețe un 

limbaj matematic corespunzător vârstei, conform competențelor prevăzute de programele școlare, 

conținuturilor prevăzute de acestea. De asemenea, trebuie să argumenteze o alegere a unei soluții. 

Uneori, răspunsurile lor nu sunt corecte. Nu spunem niciodată „Nu este bine!” Acest enunț îl va inhiba. 

Vom cere și alte soluții din partea colegilor, de fiecare dată cu argumente. Vom analiza împreună 

răspunsul corect, iar elevul care a formulat, inițial, răspuns incorect își va da seama că a greșit, dar va 

înțelege de ce. 

Cele mai multe probleme le luăm din mediul apropiat, uneori chiar din clasa noastră. Mai târziu, 

în clasele I-IV, problemele au fost create inspirându-mă din preocupările copiilor din perioada în care 

au fost concepute. Le-am solicitat și lor să creeze probleme asemănătoare și au fost tare mândri că pot 

pune întrebări colegilor lor. 

Cadrul didactic trebuie să intervină în activitate de rezolvare a problemelor şi trebuie să 

participe astfel încât elevii să dobândească cunoştinţe şi deprinderi de natură matematică. 

Am subliniat și mă voi repeta: elevul trebuie să folosească limbajul matematic corect. El trebuie 

să știe ce înseamnă „cu atât mai mult”, „cu atât mai puțin”, „de atâtea ori mai mult/ puțin”, „adaugă”, 

„micșorează”, „mărește” etc.  

Un alt set de elemente de limbaj matematic îl constituie denumirea termenilor și a rezultatelor 

implicate în operațiile aritmetice. Dacă elevii vor înțelege relațiile dintre termeni și rezultat, vor rezolva 

cu ușurință exercițiile de aflare a termenului necunoscut, în care se folosește cu succes metoda mersului 

invers. 

Sunt unele cadre didactice care îi învață pe elevi că aflarea termenului necunoscut se face cu 

operația „inversă”, ceea ce este incorect. Dacă la adunare și înmulțire, aflarea termenului necunoscut se 

află prin scădere, respectiv prin împărțire, nu același lucru putem spune despre scădere și împărțire. 

Voi prezenta modul de explicare, pe înțelesul copiilor, pe care i-am condus pas cu pas spre o 

gândire logică, a unor probleme.  

Încă din clasa I întâlnim probleme pe care le putem scrie ca exercițiu de aflare a termenului 

necunoscut. De exemplu: „În curtea școlii erau 40 elevi. Unii elevi au intrat în clasă. Au mai rămas 10 

elevi. Câți elevi au intrat în clasă?” 

După analiza problemei, folosind și metoda reprezentării prin diagrame, am putut scrie relația: 40 

- n = 10. Am analizat cum sunt numerele care se scad: 40 este mai mare sau egal cu n, iar „n” este mai 

mic. Dacă este mai mic, îl vom afla prin operația care ne conduce la un rezultat mai mic, deci prin 

scădere. Vom scrie: 40 - 10 = 30 (elevi). Facem verificarea: 40 - 30 = 10. Am scris răspunsul. 

Problema poate fi transformată pentru a afla descăzutul: „În curtea școlii erau niște elevi. 30 

elevi au intrat în clasă, iar 10 elevi au rămas în curtea școlii. Câți elevi au fost în curtea școlii la 

început?” Am analizat problema, am reprezentat cu ajutorul diagramelor datele problemei, apoi am 

scris relația: n - 30 = 10. Am gândit relațiile dintre numere și am dedus că „n”, fiind mai mare, se află 

prin adunare. Am scris: n = 30 + 10; n = 40. Am verificat: 40 - 30 = 10, apoi am scris răspunsul. 

Trebuie să parcurgem fiecare tip de problemă pe parcursul a mai multor ore, până când suntem 

siguri că au înțeles toți elevii. Abia după aceea ne putem permite să le dăm spre rezolvare mai multe 

tipuri de probleme într-o lecție. 
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În clasele mai mari (II-IV), folosim denumirea termenilor și a rezultatului (descăzut, scăzător, 

diferență). 

La fel vom proceda și la împărțire pentru aflarea împărțitorului și a deîmpărțitului. 

Pentru a obține rezultate deosebite ale elevilor, trebuie să repetăm aceste tipuri de exerciții, să-i 

determinăm pe elevi să folosească limbajul matematic corespunzător vârstei.  

Am pus accent pe gândirea problemelor, pe verbalizare âîn alegerea etapelor de lucru și a 

operațiilor folosite. Dacă la clasa I este mai ușor, deoarece au adunări și scăderi, din clasa a II-a 

lucrurile se complică. La problemele simple de înmulțire/ împărțire, i-am determinat să verbalizeze. 

Exemplu: „Biblioteca mea are 6 rafturi. Pe fiecare raft am așezat căte 8 cărți. Câte cărți am?” 

După analiza problemei le-am cerut elevilor să se exprime astfel: Dacă pe un raft sunt 8 cărți, 

atunci pe 6 rafturi vor fi mai multe de 6 ori. Pentru aceasta vom face operație de înmulțire: 8 x 6 = 48 

(cărți). 

La împărțire, sunt două categorii de probleme: împărțirea prin cuprindere și împărțirea în părți 

egale. Nu le putem trece cu vederea deoarece elevii se vor întâlni cu astfel de probleme în viața de zi cu 

zi. Este adevărat că este dificil pentru cadru didactic să solicite mereu verbalizarea modului de gândire, 

de alegere a operațiilor, dar și pentru copil. După multe exerciții, elevii se vor obișniu. 

Exemple: 

  „În livada bunicului sunt 35 pomi, așezati pe 5 rânduri, în mod egal. Câți pomi sunt pe un 

rând?” 

Verbalizarea de către elevi: Dacă pe 5 rânduri sunt 35 pomi, atunci pe un rând vor fi mai puțini 

de 5 ori. Pentru aceasta, vom face operație de împărțire: 35 : 5 = 7 (pomi). 

„Într-o cutie sunt 21 bile. Ele se împart unor copii, în mod egal, câte 3 bile. Câți copii vor primi 

bile? ” 

Verbalizarea de către elevi:Dacă un elev primește 3 bile, atunci cele 21 bile vor fi împărțite la 

atâția copii de câte ori 3 se cuprinde în 21. Pentru aceasta vom face operație de împărțire: 21 : 3 = 7 

(bile).  

Să nu uităm! Copiii au același ritm de dezvoltare a gândirii. Ei beneficiază de alte mijloace de 

informare, dar acestea nu se substituie și nu permit trecerea peste anumite etape de dezvoltare a 

gândirii copiilor. Dacă nu zidim „cărămidă cu cărămidă”, zidul se va dărâma! 

Cadrul didactic trebuie să găsească cele mai adecvate soluţii şi metode care să solicite cu 

eficienţă gândirea elevilor. 

Mă voi referi la problemele compuse. Voi puncta câteva etape care să fie în atenția fiecărui elev, 

dar și a învățătorului: 

a) Citirea integrală a problemei, inițial de către învățător, cu accentuarea cuvintelor cheie (cele de 

limbaj matematic) ale problemei; 

Aici aș propune să nu pierdem timpul cerându-le elevilor să repete problema deoarece după o 

citire n-o pot reține. 

b) Extragerea datelor problemei, nu scrierea/ transcrierea integrală a enunțului problemei; 

Am întâlnit elevi care, în clasa a III-a, nu știau să scrie datele unei probleme. 

c) Scrierea completă a întrebării; 

De ce scrierea completă? Pentru ca elevii să urmărească permanent ce le cere problema. Uneori, 

știind algoritmul unei probleme, o rezolvă, dar nu țin cont de răspunsul pe care trebuie să-l formuleze. 

d) Analiza/ sinteza problemei; 

În funcție de nivelul de vârstă al elevilor, vom proceda la analiza/ sinteza problemei în vederea 

rezolvării complete. Putem discuta oral etapele de lucru.  

Acolo unde problema  poate fi rezolvată prin două sau mai multe moduri/ variante, se discută 

fiecare variantă. 



234 

 

Trebuie să fac o clarificare: Exercițiul nu este un mod de rezolvare a problemei. Pentru fiecare 

variantă se scrie câte un exercițiu. 

e) Rezolvarea completă a problemei (chiar și cu întrebări) 

Voi prezenta un model de rezolvare a unei probleme compuse, pentru clasa I și a II-a: 

 Problemă: Pentru orele de citire, elevii au avut de citit din „Amintirile” lui Creangă. 

Ioana a citi în prima zi 23 de pagini, a doua zi 47 pagini. Ea are de citit 90 pagini. Câte pagini mai 

are de citit? 

 Problema se poate rezolva în două moduri. Trebuie specificat că exerciţiul de rezolvare a 

problemei nu reprezintă un al doilea mod de rezolvare. 

Rezolvare:  

Primul mod de rezolvare: 

1. Câte pagini a citit în primele două zile? 
23 + 47 = 70 (pagini) 

2. Câte pagini mai are de citi? 

90 – 70 = 20 (pagini) 

Răspuns: 20 pagini 

Exerciţiul problemei: 

90 – ( 23 + 47) = 20 

Generalizarea: 

a = 90;      b = 23;           c = 47;           d = 20 

a – ( b + c )= d 

Al doilea mod de rezolvare: 

 1. Câte pagini i-au rămas de citit după prima zi? 

 90 – 23 = 67 (pagini) 

     2. Câte pagini i-au rămas după a doua zi? 

67 – 47 = 20 (pagini) 

Răspuns: 20 pagini 

Exerciţiul problemei: 

90 –  23 – 47 =  20 

Generalizarea: 

a = 90;        b = 23;          c = 47;           d = 20 

a - b - c = d 

f) Verificarea soluției obținute 

g) Scrierea răspunsului 

O atenție deosebită am acordat-o problemelor tipice metodei grafice: probleme în care se cunosc 

suma și raportul, probleme în care se cunosc diferența și raportul, probleme în care se cunosc suma și 

diferența, învățate în această ordine. La aceste probleme, am urmărit formarea unui algoritm, în vederea 

rezolvării aritmetice, în clasele II-IV. Abia în clasa a IV-a, spre sfârșitul semestrului I am explicat și 

metoda algebrică, mai ales că acum se cere rezolvarea aritmetică a problemelor și în clasa a V-a. 

Voi prezenta un model de rezolvare a unei probleme în care se cunosc suma și diferența. 

Într-o livadă sunt meri şi peri, în total 275 pomi. Numărul merilor este cu 135 mai mare 

decât numărul perilor. Aflaţi câţi pomi din fiecare categorie sunt. 

Rezolvare: 

  Pentru rezolvarea problemei, constatăm că numărul merilor  este cu 135 mai mare decât numărul 

perilor. Întotdeauna vom stabili care număr este mai mic. În această problemă, numărul perilor este 

mai mic decât numărul merilor. Vom reprezenta grafic, printr-un segment, numărul perilor, iar 

numărul merilor, fiind cu 135 mai mare, îl vom reprezenta cu ajutorul unui segment egal cu primul şi 

un alt segment care reprezintă  135 unităţi. 
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 Analizăm graficul şi constatăm că pentru peri este desenat un segment egal ( o parte egală), iar 

pentru meri un segment egal ( o parte egală )  şi încă un segment de altă mărime, deasupra căruia am 

notat numărul 135, care reprezintă diferenţa dintre numărul merilor şi al perilor. 

 Pentru a avea două părţi egale, trebuie să eliminăm partea inegală.    

 Scriem planul de rezolvare: 

  Câte  părţi egale sunt? 

1 + 1 = 2 (părţi) 

  Cât reprezintă  părţile egale? 

275 – 135 = 140 ( pomi) 

 Am aflat că cele două părţi egale au suma 140. 

  Cât reprezintă o parte egală? 

140 : 2 = 70 (pomi) 

Observăm că, în grafic, o parte reprezintă numărul perilor. De aceea, putem scrie etapa a treia şi astfel:  

  Cât reprezintă o  parte egală? ( Numărul perilor) 

Dar numărul perilor îl putem afla, cel mai corect, din relația: 

70 x 1 = 70 ( peri) 

    Numărul merilor: 

70 + 135 = 205 (meri)    sau     275 – 70 = 205 ( meri) 

 Când considerăm că am terminat rezolvarea problemei, trebuie să verificăm rezultatele obţinute. 

205 + 70 = 275 

205 – 70 = 135 

 Acum putem scrie răspunsul problemei: 

Răspuns: 70 peri;  205 meri 

Am folosit cu mare eficiență culegerile la care sunt coautor, unde, pe clase, am conceput 

probleme și exerciții prezentate în mod gradat. 

Învăţarea matematicii nu se poate rezuma doar la simpla asimilare de cunoştinţe, ci trebuie să 

vizeze formarea unui anumit mod de a gândi, printr-un antrenament permanent al gândirii. 

Învăţământul matematic are ca rezultat formarea unor deprinderi şi capacităţi necesare în activitatea 

matematică, care devin utile în activitatea practică a omului.  

În vederea dezvoltării gândirii logice a elevilor din ciclul primar am încercat să  desfăşor un 

învăţământ modern formativ, ceea ce presupune: înţelegerea noţiunilor de matematică de către elevi pe 

cât posibil prin efort personal, căutând să-i deprind să gândească matematic; le-am antrenat gândirea 

prin rezolvarea în mod permanent de probleme; dezvoltarea spiritului de independenţă şi a încrederii în 

forţele proprii prin stimularea iniţiativei de a încerca rezolvări cât mai variate şi cât mai ingenioase, de 

a crea probleme asemănătoare celor rezolvate în clasă.  

Totodată, pentru un interes cât mai sporit față de această materie, se cere și o abordare creativă a 

materiei de către învăţător. Acest fapt contribuie la însuşirea matematicii de către elevi mai uşor, pentru 

a le permită să-şi organizeze experienţele de orice natură în mod  sistematic și eficient, chiar să 

descopere legătura matematicii cu viaţa. 

 

 

 

meri 

peri 

275 pomi 

135 
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INTELIGENȚELE MULTIPLE- VALORIFICAREA UNICITĂȚII 

PERSONALITĂȚII ELEVILOR 
 

                                                                      Prof. înv. primar Laura Cerasela Șuteu  

                             Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian”, Constanța 

 

 

Pornind de la premisa că activitatea sistemului psihic uman se realizează prin intermediul unor 

categorii de mecanisme psihice proprii fiecărui individ, putem spune că, fiecare elev este unic în ceea 

ce privește învățarea școlară. 

Găsirea acelor căi prin care elevul este antrenat în dobândirea competențelor într-o manieră 

stimulativă, motivantă este o preocupare continuă a cadrelor didactice în perioada actuală, marcată de 

multiplicarea rapidă a tehnologiei care este  prezentă tot mai mult în viața copiilor . 

Teoria Inteligenţelor Multiple a lui Howard Gardner, profesor al Universităţii Harvard, dar şi al 

Facultăţii de Medicină din Manachusetts, SUA, consideră că există opt forme distincte ale inteligenţei. 

Gardner a pornit de la ideea că unii copii cu un coeficient ridicat de inteligenţă nu au rezultate bune la 

şcoală. El este cel care include în categoria „inteligenţă“ ceea ce în mod tradiţional este considerat doar 

ca talent/capacitate. În viaţa adultă, absolvenţii a diverse şcoli sunt confruntaţi cu rezolvarea unor 

sarcini  care solicită multiple abilităţi, ceea ce face ca, uneori, succesul din şcoală să nu poată fi urmat 

de un succes profesional. De aici, necesitatea de a stimula toate aceste abilităţi, pentru a pune cu 

adevărat în valoare potenţialul copilului. În concepția lui inteligența se referă la : 

1. Calea prin care un individ poate să-şi rezolve problemele de viaţă reală; 

2. Abilitatea de a crea un produs sau de a oferi un serviciu care este de valoare în cel puţin o 

cultură; 

3. Potenţialul de a găsi sau de a crea soluţii care să faciliteze noi achiziţii. 

Cele opt forme ale inteligenței sunt: inteligența lingvistică, inteligența matematică, inteligența 

naturalistă, intelgența vizual-spațială,inteligența corporal-kinestezică,inteligența muzicală, inteligența 

interpersonală, inteligența intrapersonală. Fiecărui tip îi corespund anumite abilități ale 

personalitătii,anumite activități  potrivite după cum sugerează și denumirea lor. 

În practica educațională putem folosi acestă strategie în special în  cadrul lecțiilor de 

consolidare/sistematizare sau evaluare a cunoștințelor prin gruparea elevilor în funcție de tipul de 

inteligență dominant din cele opt prezentate. Pentru clasele mai mari elevii își pot alege singuri echipa, 

dar  în clasa pregătitoare învățătorul poate indica componența grupelor. Denumirile trebuie să fie 

sugestive și atractive, de exemplu: 

o Inteligența lingvistică: Echipa poeților; 

o Inteligența logico-matematică : Echipa matematicienilor, Echipa detectivilor; 

o Inteligența naturalistă:Echipa ecologiștilor, Echipa veterinarilor, Echipa fermierilor;  

o Inteligența vizual-spațială: Echipa pictorilor, Echipa arhitecților; 

o Inteligența corporal-kinestezică :Echipa dansatorilor/sportivilor; 

o Inteligența muzicală: Echipa muzicanților, Echipa cântăreților; 

o Inteligența intrapersonală: Echipa avocaților; 

o Inteligența interpersonală: Echipa prieteniei.  

Raportându-ne la alte caracteristici și anume:  

- fiecare persoană are toate cele opt inteligenţe, 

- inteligenţele pot fi dezvoltate, 

- inteligenţele acţionează în moduri complexe ( ele nu sunt singulare), 

- există diferite moduri de a fi inteligent, putem organiza demersul didactic pe zile, astfel încât 

toți elevii să  experimenteze cele opt tipuri de inteligență. Această organizare poate fi folosită și în 
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lecțiile de comunicare de noi cunoștințe, atunci când se abordează un subiect generos (de exemplu cele 

despre anotimpuri, meserii, medii de viață). 

Priceperea cadrului didactic constă în creativitatea alegerii temelor, în adaptarea sarcinilor de 

lucru la tipurile de inteligență, la nivelulul de vârstă și la specificul colectivului de elevi. În continuare, 

voi exemplifica o lecție de predare de noi cunoștințe, la clasa pregătitoare, disciplina Comunicare în 

limba română- Sunetul d, literele D,d , din Unitatea tematică - Meseriile. La activitățile în completare, 

elevii, organizați în prealabil pe grupe încă de la prima oră, au avut de rezolvat diferite sarcini, stabilite 

în conformitate cu câteva din tipurile de inteligență. 

a)Inteligența lingvistică:  Echipa  scriitorilor - au avut ca sarcină de lucru să scrie pe o coală A3 

cuvinte care să conțină litera D, putându-se inspira din auxiliarul CLR 

Caracteristici: 
 Memorare și reproducere a informației orale sau scrise; 

 Pasiune pentru citit și scris; 

 Capacitate de a explica anumite noțiuni; 

 Talent la dezbateri sau discursuri persuasive 

 Utilizare a umorului în istorisire. 

b)Inteligența logico-matematică: Echipa detectivilor - au căutat pe o fișă imprimata A3 literele 

D, d într-un rebus cu litere amestecate, apoi au scris  numărul lor. 

Caracteristici: 
 Capacitate sporită de rezolvare a problemelor; 

 Inclinație către gândirea abstractă; 

 Plăcere pentru experimente științifice; 

 Talent la rezolvarea problemelor complexe. 

c)Inteligența muzicală:  Echipa muzicanților - de realizat un ritm prin percuție corporală, 

folosind interjecția dum-dum. 

Caracteristici: 
 Pasiune pentru cântat și instrumente muzicale; 

 Recunoaștere facilă a tiparelor muzicale și a tonurilor; 

 Memorare și reproducere a melodiilor; 

 Ințelegere sporită a structurii muzicale, a ritmului și a notelor. 

d)Inteligența vizual-spațială: Echipa pictorilor - au desenat litera D mare de tipar  într-un mod 

haios, cu joben, mustață etc. 

Caracteristici: 
 Pasiune pentru scris și citit; 

 Interepretare a hărților sau a graficelor; 

 Înclinație către rezolvarea puzzle-urilor 

 Recunoaștere a anumitor tipare; 

 Talent la desen sau arte vizuale. 

e) Inteligența interpersonală: Echipa actorilor - au pregătit și au interpretat un joc de rol cu titlul 

„La doctor”. 

Caracteristici: 
 Capacitate superioară de comunicare verbală; 

 Talent la comunicarea non-verbală; 

 Viziune din multiple perspective a situațiilor; 

 Crearea unor relații sociale positive. 

 Talent la armonizarea conflictului în diverse grupuri 

f) Inteligența corporal-kinestezică: Echipa brutarilor - au modelat din plastilină prăjituri în 

forma   literei D. 
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 Caracteristici: 
 Talent la dans și sport; 

 Pasiune pentru confecționarea obiectelor cu propriile mâini; 

 Coordonare fizică sporită; 

 Capacitate de a memora lucruri prin acțiune, nu prin auz sau văz. 

În proiectarea scenariului didactic putem fi creativi, trecând un conținut prin aceste categorii 

astfel încât să stimulăm predispozițiile native ale elevilor, gândirea, creativitatea , și nu în ultimul rând, 

motivația pentru învățare. Lecțiile sunt mai animate, iar școlarii sunt transpuși în diferite domenii ale 

cunoașterii, realizându-se astfel abordarea integrată a cunoștințelor, legătura cu experiențele de viață, 

aducerea abstractului către concret și intuitiv, aspecte specifice vârstei determinând astfel învățarea  

intrinsecă. 

Totodată, teoria lui Gardner este în acord și susține dezvoltarea celor opt competențe cheie 

propuse de Cadrul european pentru învățare pe tot parcursul vieții. Pentru a evidenția acest lucru voi 

detalia tema Meseriile, cu exemple de activități de învățare, în accord cu cele 8 competențe cheie: 

- Comunicare în limba maternă 

Poezia „Mirosul meseriilorˮ de G. Rodari: formulare de răspunsuri la întrebări pe baza textului, 

memorare o strofă la alegere; 

Comunicare în limbi străine: pronunțarea denumirilor unor  meserii în Limba Engleză 

- Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii 

Rezolvare de probleme cu elemente concrete din domeniul meseriilor 

Identificarea uneltelor necesare în diferite meserii cunoscute; 

- Competența digitală 

Accesarea internetului pentru a asculta melodii despre meserii: Muzicanții, Brutarii, etc. 

- A învăța să înveți 

Realizarea în echipă a unei sarcini de lucru: rezolvarea unui puzzle ce înfățișează o meserie, 

așezarea unor piese de construcții pentru realizarea unui zid etc. 

- Competențe sociale și civice 

Joc: „Cum ne comportăm la magazinˮ, „La doctorˮ. 

- Spirit de inițiativă și antreprenoriat 

Amenajarea unor mini-standuri, în sala de clasă, cu diverse produse și promovarea lor: Standul cu 

jucării/ Standul de cărți/ Standul de  rechizite/ Trocul; 

- Sensibilizare și exprimare culturală 

Realizarea pe grupe a unor activități artistice specifice meseriilor de 

 Muzicanți - interpretare cu percuție corporală sau jucării muzicale,  

 Actori - dramatizarea unor povești cunoscute   

 Artiști plastici- realizarea unui desen/pictură care înfățișează o scenă specifică unei meserii:  

„Pompier în acțiuneˮ.   

Trecând prin activități diverse ce presupun  apelarea pe rând la toate tipurile de inteligență, elevul 

își descoperă  talentele, conștientizează ce anume îi place sau îl pasionează, își sporește încrederea în 

forțele proprii. 

 

Bibliografie 
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MATEMATICA ÎNTRE MUNCĂ ȘI JOACĂ 
 

prof. înv. primar Doina David 

Școala Gimnazială nr. 28 ,,Dan Barbilian” Constanța 

 

 

„Munca înseamnă ceea ce un om este obligat să facă și joaca înseamnă ceea ce 

un om nu-i obligat să facă!” 

Mark Twain  

 

„Pentru copil, ca și pentru un matematician, jocul este o treabă serioasă”, spunea Grigore Moisil. 

Matematica este nu numai interesantă și frumoasă, ea nu oferă numai bucurie, ci este și utilă. Oricine 

știe că fără matematică, tehnica noastră modernă n-ar fi posibilă, că ea a pătruns ca aerul în toate 

domeniile vieții moderne și se ocupă cu dezvăluirea implicațiilor ascunse. Matematicianul francez 

Andre Revuz, arată că „matematica devine una din componentele oricărei activități umane care se vrea 

precisă și care să obțină rezultate clare, solide, perfect inteligibile".  

Dezvoltarea matematicii nu se poate atribui exclusiv legăturii sale directe cu practica. Ea 

cunoaște și probleme de gândire pură, care fără a avea aplicații practice, reprezintă „exerciții" de 

punere la încercare a posibilităților gândirii. „Intrarea în țara cunoașterii se face pe podul matematicii" 

spunea profesorul universitar Ștefan Bârsănescu. Indiferent în ce domeniu va lucra, omul zilelor 

noastre, și cu atât mai mult omul viitorului, trebuie să posede o bună pregătire matematică. Matematica 

este mai mult decât o știință; este un act de cultură, este unul din modurile fundamentale ale gândirii 

umane. Indiferent de domeniul în care activează, omul modern trebuie să posede o bună pregătire 

matematică, pentru a putea soluționa multiplele si variatele probleme ale vieții socio- profesionale. 

Această cerință necesită multiple exigențe cu privire la formarea personalității.  

O gândire critică și novatoare, originală și creatoare, matematica o formează. Scopul esențial pe 

care îl urmărește învățământul matematic nu se reduce la latura informativă, ci prin predarea acestei 

discipline se realizează mai ales dezvoltarea raționamentului și a spiritului de receptivitate, a 

deprinderilor de gândire logică, de definire clară și precisă a noțiunilor, de adaptare creatoare la 

cerințele actuale. Gândirea matematică se manifestă printr-o mare varietate de activități intelectuale 

legate de memorie și imaginație și anume: judecare, raționare, înțelegere, explicare, invenție, deducție, 

inducție, analogie, abstractizare, generalizare, comparație, concretizare, clasificare, diviziune, rezolvare 

de situații-problemă, etc.  

Deprinderile de calcul (mintal și scris) constituie deprinderi de bază pentru rezolvarea 

problemelor. În vederea dezvoltării gândirii logice a elevilor din ciclul primar se va desfășura un 

învățământ modern formativ, ceea ce presupune: înțelegerea noțiunilor de matematică de către elevi pe 

cât posibil prin efort personal, căutând să-i deprindem pe elevi să gândească matematic; să antrenăm 

gândirea elevilor; dezvoltarea spiritului de independență și a încrederii în forțele proprii prin stimularea 

inițiativei de a încerca rezolvări cât mai variate și cât mai ingenioase prin extinderea muncii 

independente. Pentru a putea realiza aceste sarcini, învățătorul trebuie să aibă mereu în vedere 

următoarele: predarea să fie în așa fel realizată, încât noțiunile însușite să constituie suport pentru 

viitoarele cunoștințe; utilizarea metodelor și tehnicilor de lucru care să imprime actului învățării un 

caracter activ, care să facă din elev un participant conștient la dobândirea cunostințelor, priceperilor 

deprinderilor; abordarea creativă a materiei de către învățător; să contribuie la însușirea matematicii de 

către elevi mai ușor pentru ca să le permită să-și organizeze experiențele în formele economice și 

sistematice; legătura matematicii cu viața, să-i provocăm în permanență să gândească mathematic,  

punându-i în situația de a matematiza aspecte reale din viață. Un rol important în dezvoltarea gândirii 

logice a elevilor îl are măiestria didactică a învățătorului. Realizarea prin metode de lucru cu elevii a 
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unei permanente gimnastici a minții, introducerea în lecțiile de consolidare, recapitulare, sistematizare 

a unor elemente noi care să supună gândirea elevilor la un efort nou, rezolvarea exercițiilor și 

problemelor prin muncă independentă. 

Se impune așadar dimensionarea matematicii la parametrii capacităților intelectuale ale copilului, 

știind că acum se naște dragostea, repulsia sau indiferența pentru studiul acestui obiect. Dacă el simte 

că pătrunde în miezul noțiunilor matematice, dacă gândirea lui este stimulată în mod sistematic să se 

facă un efort gradat și simte că în urma fiecărui „antrenament” se adaugă ceva în ființa lui, dacă el 

trăiște bucuria fiecărui succes, mare sau mic, toate aceste trăiri cultivă interesul și dragostea pentru 

studiul acestei discipline. În acest sens am desfășurat pe parcursul unui an școlar un experiment care a 

dus la evidențierea ideii că jocul didactic are o mare contribuție în desfășurarea și înțelegerea 

activităților matematice. Am realizat un program intensiv de lucru cu elevii clasei, în special la orele de 

matematică, unde i-am urmărit cu atenţie şi am observat că aceştia sunt curioşi, că încearcă să 

descopere lucruri noi, că sunt atraşi de învăţarea activă. Cu toate acestea, uneori întâmpină dificultăţi de 

comunicare sau de ordin epistemologic, care îi împiedică să obţină performanţe deosebite la învăţătură. 

Astfel, am considerat necesar să le dezvolt capacităţile intelectuale şi aptitudinale pe care aceştia le 

aveau, prin utilizarea în procesul învăţării matematicii a unor jocuri didactice adecvate, prin utilizarea 

unor metode şi mijloace didactice moderne, eficiente şi prin stimularea şi încurajarea comunicării 

didactice. În cadrul experimentului, elevii au fost solicitaţi să realizeze obiective pedagogice şi sarcini 

care să acopere lacunele identificate cu prilejul evaluării iniţiale şi care privesc înlăturarea dificultăţilor 

întâmpinate de aceştia şi a achiziţiilor nesigure. Pentru a-i ajuta să-şi capete încrederea în ei înşişi am 

pornit de la exerciţii foarte uşoare, încercându-se treptat, rezolvarea unor exerciţii cu grad sporit de 

dificultate. Am continuat cu acţiuni educative complexe, folosind, în predarea, fixarea şi evaluarea 

cunoştinţelor de matematică, o gamă largă de jocuri didactice, axate pe stimularea gândirii. Aplicarea 

acestor metode a fost însoţită de utilizarea unor mijloace didactice atractive:  

 planşe didactice,  

 jetoane, cuburi, jucării educative,  

 figuri şi corpuri gepmetrice;  

 instrumente de măsurare, 

 fişe de evaluare, de dezvoltare, de recuperare,  

 proiecţii video,  

 casete audio,  

 jocuri educative, etc. 

Prin situaţiile de învăţare create, am urmărit ca secvențele să fie mai atractive, astfel încât să-i 

mobilizeze chiar şi pe elevii care de obicei nu sunt activi pe parcursul lecţiilor. Elementele de joc au 

creat o motivaţie puternică, motivaţie care a scos la iveală calităţi şi capacităţi imaginative ale copiilor, 

nedescoperite până acum în cadrul lecţiilor obişnuite. Elevii au fost atraşi de aceasta formă de învăţare. 

Am utilizat şi jocuri didactice, care alese cu o deosebită atenţie, mi-au oferit posibilitatea depistării şi 

înlăturării unor obstacole precum: teama de a nu greşi atunci când se angajează într-un răspuns, 

neînţelegerea unor noţiuni (cuvinte, concepte sau expresii noi), dificultăţi de exprimare orală şi scrisă, 

erori de comunicare etc. S-au dovedit a fi eficiente, deoarece cadrul în care s-au desfăşurat, sarcinile şi 

rezultatele i-au stimulat pe copii în gândire şi la realizarea sarcinilor de lucru.  

Iată câteva exemple de jocuri didactice pe care le-am utilizat în cadrul unităţii de învăţare « 

Adunarea şi scăderea numerelor naturale 0-100 » :  

,,Datele problemei s-au încurcat” 

Scopul jocului:  

 operarea cu terminologia matematică specifică problemelor, dezvoltarea gândirii logice şi a 

creativităţii;  

Sarcina didactică:  
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 să ordoneze fragmentele unei probleme în ordinea necesară (date, cerinţă, rezolvare, răspuns), 

să rezolve problema.  

Material didactic: plicuri cu jetoane, fişe, lipici.  

Desfăşurarea jocului: 

 Colectivul de elevi este împărţit pe echipe.  

 Fiecare echipă primeşte câte un plic cu jetoane pe care sunt scrise probleme fragmentate. Elevii 

vor aşeza în ordine fragmentele şi vor rezolva problema. 

Echipa care va rezolvă cel mai repede sarcina este declarată câştigătoare şi va primi recompensă 

mere şi pere. 

,,Să compunem probleme!”  

Scopul jocului: compunerea şi rezolvarea de probleme, dezvoltarea creativităţii şi a gândirii 

logice.  

Sarcina didactică: să compună probleme folosind materialul primit şi apoi să le rezolve. 

Material didactic: plicuri cu jetoane şi fişe de lucru.  

Desfăşurarea jocului: Colectivul se împarte în patru grupe de elevi.  

 Fiecare grupă primeşte câte un plic care conţine jetoane.  

 Grupa I - primeşte 15 jetoane în formă de iepuraşi.  

 Grupa a II – a primeşte 17 jetoane în formă de steluţe.  

 Grupa a III – a primeşte 14 jetoane având desene cu trandafiri.  

 Grupa a IV – a primeşte 13 jetoane în formă de triunghiuri.  

 Elevii din fiecare grupă compun pe fişe câte o problemă folosindu-se de materialul primit, care 

să se rezolve prin una din operaţiile învăţate.  

 Echipa care compune şi rezolvă cel mai repede şi corect problema este declarată câştigătoare, 

fiind recompensat fiecare membru al echipei cu câte un jeton pe care-l conţine plicul primit.  

 Pentru complicarea jocului se poate cere elevilor să mai compună o problemă care să se rezolve 

prin altă operaţie decât cea folosită în prima problemă. 

În scopul îmbunătăţirii şi perfecţionării procesului predării şi învăţării cunoştinţelor la obiectele 

de învăţământ, prin intermediul jocului didactic, propun:  

- manualele şcolare să conţină jocuri didactice specifice fiecărui capitol din programă, dând astfel 

prilejul învăţătorilor să fixeze cunoştinţele şi deprinderile corespunzătoare şi în acelaşi timp, să 

realizeze feedback-ul imediat, revenind pe traseul didactic cu ajustările necesare în pregătirea elevilor;  

- valorificarea jocurilor didactice, în formă individuală sau de grup, să se realizeze în funcţie de 

particularităţile de vârstă şi individuale ale şcolarilor mici.  
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METODE DE ACTIVIZARE A ELEVILOR ÎN PROCESUL 

INSTRUCTIV-EDUCATIV 
 

                                                 Prof.înv.primar Alexandra –Elena Berea  

                                                 Școala Gimnazială ,,Nicu Albu”, Piatra-Neamț, județul Neamț 

 

 

Având în vedere faptul că ,,Nimic nu este uşor în această lume şi fiecare lucru îşi are importanţa 

lui” în meseria de dascăl  trebuie să avem în vedere realizarea eficientă a unei sarcini cu ţintă pe 

metode şi tehnici pentru o învăţare activă, care să conducă la declanşarea conştiinciozităţii, atât a 

elevilor, cât şi a cadrelor didactice.  

Activizarea învăţării presupune folosirea unor metode şi tehnici care să-l implice pe elev în 

procesul de predare - învăţare. Se urmăreşte astfel participarea lui activă la procesul de învăţare, 

deoarece acela care învaţă trebuie să-şi construiască cunoaşterea pe baza propriei înţelegeri. Acest lucru 

e însă favorizat de interacţiunea cu alţii, care, la rândul lor, învaţă. A promova învăţarea activă 

presupune şi încurajarea parteneriatelor de învăţare. De fapt, adevărata învăţare, aceea care permite 

transferul achiziţiilor în contexte noi nu e doar individual activă, ci interactivă. Învăţând interactiv, 

elevii se implică mai mult, transformându-se din obiect în subiect al învăţării, manifestă dorinţa de a 

împărtăşi şi celorlalţi ceea ce ştiu, înţeleg mai bine când pot explica şi chiar preda celorlalţi ceea ce au 

învăţat, îşi dezvoltă gândirea critică şi motivaţia, le este stimulată creativitatea.  

Copiii înţeleg lumea în care trăiesc şi pot aplica ceea ce au învăţat. Pentru a fi eficientă învăţarea 

trebuie să fie în mod constant interactivă. Profesorul trebuie să stârnească interesul, să le ofere 

posibilitatea elevilor să se implice de la bun început. Acest lucru se poate realiza prin: schimbul activ 

de experienţe (întrebări despre evenimente la care ar fi putut fi martori, propoziţii incomplete care se 

referă la idei importante ce vor fi discutate în lecţie, opinii despre subiectul orei);  

 Braistorming-ul („furtuna în creier”) 

Un mod simplu de a genera idei noi și reguli. Notează fiecare idee pe care o poți gândi.  

Unele idei s-ar putea să pară nebunești sau imposibil de realizat, dar acest lucru nu este rău. 

Uneori, cele mai năstrușnice idei ne determină să ne gândim la alte idei cu efect deosebit. 

 Exemplu de activitate : La ora de lectură, clasa a IV-a,  într-o lecție de recapitulare a unității 

,,Valori morale”  am împărțit clasa în patru grupe. Fiecare grupă a primit o fișă pe care era scris numele 

unui personaj din lecturile studiate. Copiii aveau ca sarcină să scrie tot ce le vine în minte în legătură cu 

personajul lor. S-au citit răspunsurile, s-au discutat și s-au făcut aprecieri. 

 Schimbul în trei  

Oferă elevilor posibilitatea de a schimba opinii cu mai mulţi colegi despre un fenomen sau proces 

ce va fi reluat pe larg în oră; începutul amuzant este o manieră de a începe făcând haz de necaz (copiii 

se împart în grupe de 4-6 şi li se cere să facă haz de unul din aspectele tratate la disciplina respectivă). 

Marele avantaj este că atmosfera se destinde, iar elevii îşi pun mintea la contribuţie pentru a fi creativi 

cu umor. Pentru ca înţelegerea să aibă loc, elevii trebuie să aibă posibilitatea să încheie ei înşişi lecţia. 

Voi prezenta în continuare câteva metode şi tehnici interactive de grup pe care le-am folosit cu succes 

la clasă. 

 „Arborele lui Sapiro”  - Conflictul în viziunea lui Daniel Sapiro este asociat cu un arbore. 

Fiecare parte a lui reprezintă o parte componentă a conflictului:  

 solul - mediul social în care izbucneşte conflictul (familia, colectivul, şcoala) ; 

 rădăcina - cauzele multiple ale conflictului;  

 tulpina - părţile implicate în conflict;  

  scorbura - problema clară definită a conflictului;  

  florile - emoţiile proprii pozitive şi negative a celor implicaţi în conflict;  
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 frunzele - acţiunile concrete ale celor implicaţi în conflict;  

  fructul - soluţia rezolvării conflictulul 

 Metoda cubului este o modalitate de lucru care poate fi aplicată individual, în perechi sau în 

grupuri pentru o abordare a unei situaţii problematice, prin solicitarea gândirii elevului.  

Profesorul le cere elevilor să scrie despre un anumit concept sau temă prin parcurgerea feţelor 

cubului. Este preferabil să se respecte ordinea prezentată, pentru că aceasta îi conduce pe elevi în mod 

treptat spre o gândire complexă.  Etapele acestei metode corespund celor 6 feţe ale unui cub:  

 Descrie – explică/defineşte o noţiune un concept;  

 Compară – stabileşte asemănări şi deosebiri;  

 Asociază  – la ce te face să te gândeşti? 

 Aplică  – ce aplicabilitate practică poate avea? 

 Analizează  – analizează conceptual din diferite puncte de vedere;  

 Argumentează pro sau contra  – este bine/rău, util/nefolositor? 

Fiecare instrucţiune/cerinţă de pe faţeta cubului presupune sarcini de lucru.  

În echipele constituite pentru atingerea unui obiectiv, care nu au un caracter permanent, membrii 

au roluri diferite în funcţie de înclinaţiile lor personale şi de nevoile echipei. Aplicaţie: Obiectul: Limba 

şi literatura romană, Făt- Frumos - din - Lacrimă, de Mihai Eminescu  

Se împarte clasa în 6 grupe. Fiecare grupă are de îndeplinit câte una din cele 6 sarcini (descrie, 

compară, asociază, analizează, aplică, argumentează). Un elev-expert va conduce discuţia folosind 

feţele cubului. În acest timp propunătorul monitorizează activitatea, intervenind doar când apar greşeli 

sau opinii diferite. Arată prima faţa a cubului, iar colegii din grupa 1 precizează ce au descris în fişă. 

Arată faţa a doua a cubului şi grupa 2 scoate în evidenţă asemănări şi deosebiri între Ileana- 

Cosânzeana şi fata Genarului. Se întoarce a treia faţă a cubului, „Asociază”, şi sunt prezentate însuşirile 

personajelor date din lectura studiată. Grupa 4 arată răspunsurile date la întrebări şi grupa 5 prezintă 

textul alcătuit în completarea lecturii. Ultima grupă argumentează şi explică desenul realizat inspirat 

din „FătFrumos - din - Lacrimă”, de Mihai Eminescu.  

Marele avantaj al acestei metode este acela că dezvoltă competenţele inteligenţei lingvistice, 

inteligenţei logice şi inteligenţei interpersonale. 

 Cvintetul este o tehnică de reflecţie ce constă în crearea de cinci versuri respectându-se cinci 

reguli în scopul de a se sintetiza conţinutul unei teme abordate.  

Se împart elevii în două grupuri ,iar învăţătoarea repeta regula pentru fiecare vers compus. Elevii 

discută, se consultă şi un reprezentant al fiecărui grup prezintă creaţia. Fiecare elev compune o variantă 

individuală de răspuns, apoi discută în grup, selectează ceea ce le place mai mult şi rescriu un cvintet 

final. Aceasta stimulează discuţia despre motivele pentru care au scris ce au scris, permiţând 

continuarea şi adâncirea reflecţiei critice asupa subiectului. 

 Pentru a ajuta elevii în vederea respectării regulilor de compunere a cvintetului învăţătoarea 

poate desfăţura activitaţi premergătoare ( pregatitoare). Li se poate cere elevilor să dea exemple de: 

cuvinte care denumesc subiectul (Cine este?, Ce este? ), cuvinte care descriu subiectul (Ce știi despre 

mine?), cuvinte care exprimă acţiuni (Ce face ?), cuvinte care exprima sentimente, însuşiri sufleteşti 

(Ce simţi pentru…?), cuvinte care arată însuşiri esenţiale (Descrie-mă printr-un cuvânt!).  

Cvintete realizate de elevii clasei a IV- a, la sfârşitul orei de limba şi literatura romānă după ce   

s-a discutat fabula „Bivolul şi coţofana”, de George Topārceanu : 

 „ Albina       ,,Albina  

Ageră, mică,      Sprintenă, jucaușă,  

Zburând, zumzăind, lucrând,   Zumzăind, grăind, alergând  

Mă încântă, mă minunează,    Mă enerva, mă obosea,  

Hărnicuța.”     Zglobia.” 
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În concluzie, pedagogia modernă încurajează iniţiativa şi originalitatea individuală şi colectivă, 

consideră că aspectele care privesc perfecţionarea şi modernizarea metodologiei învăţământului ar 

trebui regândită şi reconsiderată în spirit creator. Cadrele didactice trebuie să găsească cea mai potrivită 

cale de acces la conţinuturi, acestea fiind calea spre a putea face faţă complexităţii şi culturii actuale. 
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METODE MODERNE PENTRU  

OPTIMIZAREA PREDĂRII-ÎNVĂȚĂRII-EVALUĂRII  

ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR DIN GRĂDINIȚĂ  

TEORIA LUI EDWARD DE BONO: „PĂLĂRIILE GÂNDITOARE” 
 

                                                           Prof. înv. primar Camelia Ciobanu  

                                                        Școala Gimnazială nr. 195, București 

 

 

                Motto: „Gândirea reprezintă resursa supremă a omenirii”. (Edward 

de Bono) 

 

Gândirea eficientă reprezintă cheia succesului în toate domeniile de activitate. Antrenarea 

minții în rezolvare de probleme simple și complexe apelând la mijloace creative, divergente, 

diversificate de soluționare reprezintă o prioritate a omului modern, aflat într-o societate în  schimbare, 

în dinamică, în evoluție.  

Omul modern, aflat sub influența unor provocări din ce în ce mai diversificate, trebuie să facă 

față cu succes solicitărilor cotidine din plan personal și profesional. Pentru aceasta, are nevoie de un 

ehipament psiho-emoțional solid, ce-i poate furniza resursele necesare pentru o adaptare creativă și 

flexibilă la realitate. Totodată, toleranța la frustrare a copiilor „moderni” este din ce în ce mai 

diminuată, părinții înșiși sunt slab alfabetizați emoțional și nu reușesc să-i sprijine în mod adecvat, 

astfel încât dificultățile pe care le traversează separat și împreună  să fie din ce în ce mai puține.  

De aceea, considerăm că dezvoltarea personală -ca prioritate a educației la nivel național- se 

adresează în egală măsură adulților, (părinților, formatorilor), cât și elevilor (celor formați).  Profesorul 

actual, modern trebuie să-și schimbe concepția și metodologia instruirii și educării, să coopereze cu 

elevii, funcționând ca un model real de educație permanentă, să se implice în deciziile educaționale, 

asigurând un învățământ de calitate. 

Educația și dezvoltarea timpurie costituie obiective centrale ale didacticii actuale, punându-se 

accent pe formarea continuă a copiilor, pe latura formativă a preșcolarității, nu doar pe achiziție și 

exersare de capacități, dar mai ales pe dobândirea de abilități concrete, operaționale. Copilul devine, 

astfel, subiect activ, coparticipant la propria formare și dezvoltare. 

Etimologic, termenul „metoda” provine din grecescul „methodos”, ce înseamnă „drum spre”. 

Metodele de învățământ sunt instrumente esențiale cu ajutorul cărora dascălul reușește să realizeze și să 

optimizeze procesul de predare-învățare-evaluare, să valorifice potențialul elevului aflat în formare. De 

acceea, didacticile moderne atrag atenția utilizării unei game cât mai ample de metode (atât 

tradiționale, cât și moderne, activ-participative).  

Metodele interactive de grup sunt modalități moderne de stimulare a învățării şi dezvoltării 

personale înca de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, 

de experiente, de cunoștințe. Totodată, ele reprezintă instrumente didactice care favorizează 

interschimbul de idei, de experiente, de cunostinte, fiind o alternativă la didactica traditională în 

beneficiul copiilor și al cadrelor didactice 

Metodele activ-participative îl stimulează pe copil să gândească independent, să înțeleagă, 

memorând cu mai multă ușurință și pe termen lung conținutul, să aplice cât mai eficient ceea ce a 

învățat. Printre metodele moderne amintim doar câteva: Pălăriile gânditoare, Ciorchinele, Cubul, 

Diamantul, Brainstorming, Explozia stelară, Bulgărele de zapada, Mozaicul. Acestea se dovedesc a fi 

practice, aplicabile, motivează copiii și folosesc mai multe sarcini pentru diferite tipuri de inteligență. 
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Metoda pălăriilor gânditoare reprezintă o tehnică interactivă de învățare, comunicare și 

stimulare a creativitățtii inițiată de Edward de Bono, renumit psiholog, părintele conceptului „gândirii 

laterale”. 

Metoda se se bazează pe  interpretarea  de  roluri  (individual și în grup) și se desfasoară sub 

forma unui joc cu reguli în care „copiii își exprimă liber gândirea dar în accord cu semnificația culorii 

pălăriuțelor care definesc rolul” (Breben, S., 2002). Este, totodata, o metoda modernă ce presupune 

rezolvarea de probleme prin „gândirea în paralel”. 

Descrierea metodei.  Se folosesc drept material didactic (bogat și expresiv, atractiv) 6 pălării, 

fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru. Copiii își aleg pălăriile şi vor interpreta 

astfel rolul precis, aşa cum consideră mai bine. Rolurile se pot inversa, participanții sunt liberi să spună 

ce gândesc, dar să fie în acord cu rolul pe care îl joacă. Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul. 

 Iată, pe scurt, ce presupune fiecare rol, cum „gândețte” fiecare pălărie: 

 Pălăria albă (povestitorul) - ne prezintă informațiile brute, corecte, prezentându-le fără 

interpretări și fără opinii. Gândește obiectiv, disciplinat; este neutră, nepărtinitoare; nu generează idei 

noi, dar definește informația deținută și cea pe care o caută; formulează întrebările cheie utile în 

clarificarea problemei.  

 Pălăria roșie (psihologul) - ne cere să luăm în considerare emoțiile și intuiția. Oferă  o  

perspectivă  emoțională  asupra  evenimentelor; exprimă sincer și liber ceea ce simte, fără teamă și fără 

justificări; este impulsivă, descătușează stările  afective simple și complexe; se bazează pe imaginație, 

empatie și intuiie; stimulează, investighează și mobilizează resursele emoționale ale celorlalți, 

facilitând soluționarea problemei.  

 Pălăria neagră (criticul) - ne aduce în atenție problemele și criticile. Oferă  o  perspectivă 

sumbră, negativă, critică, dar obiectivă și logică  asupra  situaţiei  în  discuţie; exprimă prudenţa, grija, 

avertismentul, judecata; evidențiază erorile, obstacolele, riscurile, amenințările prezente sau posibile; 

nu exprimă sentimente negative și nici pozitive.   

 Pălăria galbenă (creatorul) - ne cere să vedem beneficiile. Oferă o perspectivă  pozitivă, 

constructivă și productivă  asupra  situației; este gândirea optimistă, fundamentată logic și realist; 

cuprinde evaluări pozitive și caută beneficii, oportunități și valori; se referă la eficiența, oferind 

sugestii, propuneri concrete și clare.  

 Pălăria verde (gânditorul) - ne trimite spre idei și propuneri noi. Stimulează gândirea 

creativă; este simbolul energiei, fertilităţii, al producţiei de idei noi; formulează soluții posibile, inedite, 

creative, inovatoare; caută alternative, provocări, antrenând gândirea laterală pentru soluționarea 

problemelor.  

 Pălăria albastră (moderatorul ) - ne invită la o coordonare a întregului proces al gândirii. 

Rolul ei este de a rezuma, a monitoriza, a controla   procesul  de  gândire; conduce, supraveghează   şi  

dirijează  bunul  mers al  activităţii; rezolvă conflictele, mediază, asigură disciplina și respectarea 

regulilor jocului; intervine, formulând sintezele parțiale și alege soluția finală (concluziile).  

Aplicată la nivelul preșcolar și școlar mic, în organizarea și desfășurarea activității, 

implementarea metodei presupune parcurgerea următoarelor etape:  

1. Se aleg/numesc 6 copii sau se formează 6 grupuri; 

2. Se împart pălăriuțele gânditoare; 

3. Se prezintă concis și clar situația de rezolvat; 

4. Copiii dezbat situația/cazul conform rolului conferit de culoarea pălăriuței. 

Ce trebuie să facă copiii în cadrul activității-joc?  

 Să cunoască semnificațtia fiecărei culori; 

 Să comunice liber gândurile din perspectiva semnificației culorii; 

 Să privească/analizeze problema din mai multe perspective; 

 Să rezolve situația problematică, coordonându-și armonios eforturile în cadrul grupului. 
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Este foarte important de reținut faptul că pălăriuțele reprezintă o convenție, denumirea lor nu 

etichetează pe nimeni. Totodată, între pălăriuțe există o relație de interdependență și colaborare pentru 

realizarea scopului; astfel vorbim despre pălăriuțe-perechi, compatibile în soluționarea problemelor: 

 Pălăria albă – Pălăria roșie 

 Pălăria neagră – Pălăria galbenă 

 Pălăria verde – Pălăria albastră 

În ceea ce privește aplicabilitatea metodei, putem afirma că aceasta poate fi integrată în diferite 

momente ale activității, la diferite categorii de activități (pe domenii diverse), în funcție de necesitățile 

didactice și de disponibilitatea fiecărui cadru didactic: 

 Poveste/Dramatizare:  „Cenușăreasa”; „Albă ca Zăpada”; „Scufița roșie” ; „Fata babei și fata 

moșneagului”; „Cei trei purceluși” 

 Memorizare: „Cățelușul schiop”; „Gândăcelul” etc. 

 Convorbire;  

 Lectura după imagini; 

 Joc didactic, joc exercițiu; 

 Activități extrașcolare: vizite, excursii, expoziții, spectacole. 

Care sunt beneficiile pe termen lung, ce învață copiii să facă prin experimentarea acestei metode? 

 Să-și exteriorizeze emoțiile/sentimentele; 

 Să comunice liber (în funcție de rol) ceea ce gândesc; 

 Să experimenteze moduri diferite de a gândi, de a relaționa; 

 Să ia decizii; 

 Sa rezolve probleme, individual și în grup, găsind soluții creative; 

 Să evite eventualele greșeli. 

Totodată, tehnica „Pălăriile gânditoare” activează în copil un potențial uriaș, având finalități 

deosebit de valoroase în planul dezvoltării personalității acestuia, pentru că:  

 dezvoltă competențele inteligenței lingvistice, inteligenței logice şi inteligenței interpersonale; 

 exersează capacitatea de a selecta, combina, transforma constructiv-creativ realitatea 

(rezolvare de probleme); 

 antrenează și fructifică la maximum experiența și resursele tuturor în orice direcție. 

Exersând, utilizând în cadrul activității sale cât mai mult metodele moderne (interactive) 

educatoarea creează posibilitatea copilului de a le experimenta organizat; ulterior, copiii le vor aplica în 

mod natural și cu plăcere în jocul lor, dar și în relațiile cu adulții semnificativi. 

Rezultatele remarcabile ale utilizării „Metodei pălăriuțelor” (precum și ale celorlalte metode 

active) se pot observa pe traseul preșcolarității, pe măsură ce vom descoperi în fiecare copil un 

preșcolar adaptat, creativ, flexibil, viitorul adult capabil să se integreze activ și să răspundă eficient la 

provocările societății de mâine. 

Motto: „Mintea este ca o parașută. Funcționează doar când este deschisă!” 

(Sir James Dewar) 
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MODALITĂȚI DE ABORDARE INTEGRATĂ  
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LA PREȘCOLARI 
 

Prof. învățământ preșcolar Daniela Emilia Itu  

Școala Gimnazială Nr.3 Mangalia 

Prof. ed. socială Maria-Alexandra Itu  

Școala Gimnazială Nr.3 Mangalia 

 

Pornind de la rolul esenţial pe care o bancă centrală îl are în cadrul economiei naţionale, Banca 

Naţională a României sprijină procesul de educaţie financiară prin implementarea, în colaborare cu 

Ministerul Educaţiei și Cercetării, a unor proiecte educaţionale. În urma aprobării programei şcolare de 

către Ministerul Educaţiei și Cercetării, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a 

dispus demararea primei etape de implementare a disciplinei opţionale Educaţie financiară pentru 

învăţământul primar, la nivel naţional. În acest fel, proiectul opționalului de educație financiară a fost 

început la gimnaziu din 2007, apoi din anul şcolar 2013 – 2014, copiilor cu vârste cuprinse între 8 şi 10 

ani, dornici să cunoască şi să înţeleagă cât mai multe despre bani şi bănci. Odată cu „asimilarea 

conceptelor financiare de către copii, porţile Băncii Naţionale a României vor fi deschise pentru a-i 

primi în vizite tematice şi a-i învăţa buna practică bancară, urmărindu-se îmbinarea cunoaşterii 

valorilor culturale româneşti cu aceea de utilizare eficientă a finanţelor propri” - Mugur Isărescu. Prin 

aceasta, copiii vor fi ajutaţi să devină consumatori informaţi şi educaţi, viitori buni manageri ai 

propriilor bugete.  

Ca şi în practica europeană în domeniu, se încurajează abordarea integrată a educației financiare, 

prin aplicații practice ale noțiunilor financiare și activități extracurriculare, care să-i familiarizeze cu 

instituțiile financiare, cum ar fi vizitarea Muzeului şi Bibliotecii Băncii Naţionale a României, precum 

şi ale R.A. Monetăria Statului şi Imprimeriei Băncii Naţionale a României de către copii şi dascălii 

acestora, pentru o mai bună înţelegere a conceptelor financiare şi vizualizarea fluxurilor bancare. 

Această strategie, cu siguranţă va conduce la schimbarea mentalităţii şi comportamentului viitorilor 

adulţi şi va îmbunătăţi relaţia directă dintre bancheri şi clienţi. Identificând nevoia copiilor din 

România de a cunoaşte cât mai multe detalii despre bani şi despre bănci şi, având în vedere faptul că 

acest subiect nu prea a fost tratat în literatura pentru copii, se pune accentul pe ceea ce este mai 

important pentru copii şi anume să-i învăţam cum să economisească de mici banii, întrucât bunul obicei 

al economisirii începe de la o vârstă fragedă.Ca urmare a rezultatelor obținute, dar și a discuțiilor 

purtate cu cadre didactice, părinți, preșcolari, persoane din mediul bancar, s-a ajuns la concluzia 

necesității introducerii, la nivel naţional, a unui opțional de educație financiară la preprimar.  

În acest context, Proiectul marca APPE „De la joc... la educație financiară” este adresat 

grădinițelor și funcționează în baza parteneriatului nr.11.517/22.12.2015, semnat între Ministerul 

Educației și Cercetării, Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație, Banca Comercială 

Română și Infomedia Pro. Proiectul a demarat în semestrul al II-lea al anului școlar 2015-2016. În 

cadrul proiectului, 24.649 copii (11.950 preșcolari grupa mică și 12.699 preșcolari grupa mare) și 7.000 

cadre didactice au beneficiat de materialele (carte + soft educațional) oferite de BCR și APPE. Acesta a 

fost prelungit și în anul școlar 2019 – 2020 la același număr de copii și este susținut în continuare de 

BCR și are ca obiectiv integrator „formarea unui comportament rațional în relația cu banii, prin 

antrenarea copiilor în activități ce stimulează gândirea logico – creativă”.  

În cadrul activităților, educatoarele au folosit multe metode activ-participative, reușind să 

trezească în conștiința preșcolarilor valoarea banilor. Aceștia au folosit des jocul de rol, 

problematizarea, descoperirea euristică, preșcolarii fiind puşi în diferite situaţii concrete în ceeea ce 

priveşte utilizarea şi economisirea banilor. Explicându-le copiilor importanţa şi procedurile 
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economisirii, cum sunt pușculița sau cardul de economisire, diverse „operațiuni bancare” pe care le pot 

utiliza în jocurile cu ceilalți copii, de exemplu „TROCUL”, acestea se pot exersa în jocuri de rol sau 

negocierea unei jucării pentru evitarea conflictului.  

De asemenea, opționalul oferă oportunitatea consolidării noțiunilor despre formele geometrice, 

prin recunoașterea formelor, mărimilor monedelor, bancnotelor, consolidarea prenoțiunilor matematice 

despre număr, mulțimi, multe și puține. Opționalul oferă contextul educațional pentru asimilarea unor 

reguli și norme de comportare civilizată, cum ar fi utilizarea formulelor de politețe când facem 

cumpărături, oferim cadouri.  

În ajutorul educatoarelor care derulează opționalul de Educație financiară la grupă, doamna Ligia 

Georgescu-Goloșoiu a realizat un caiet auxiliar, cu sarcini specifice fiecărei grupe de grădiniță și un 

soft educațional împreună cu BCR. Cartea contribuie la „conferirea unei încrederi a copiilor în bănci, 

dar şi la deprinderea procedeului economisirii şi cheltuirii banului cu înţelepciune”. Prin jocurile 

distractive, rebusurile şi desenele de colorat din caiet se urmăresc, de fapt, repetarea şi fixarea 

noţiunilor teoretice introduse prin carte. Astfel, folosind un limbaj simplu şi clar, apelând la jocuri de 

rol, activități extracurriculare, soft educațional, documentare, întâlniri şi dezbateri în care să fie invitaţi 

în mijlocul preșcolarilor oameni din domeniul bancar, copiii sunt atraşi şi rețin mult mai uşor noile 

concepte şi proceduri.  

Prin conţinutul său educaţional specific, disciplina opţională „Educaţia financiară” a contribuit la 

educarea copiilor în acest domeniu. Coordonați de cadre didactice, copiii au beneficiat de vizite la 

sucursale de bănci pentru a vedea cum se desfășoară activitatea în aceste locuri, comportamentul 

operatorilor bancari, dar și, cel mai important lucru descoperit, adică operațiunile concrete care se pot 

derula într-o bancă. Preșcolarii au putut vedea cum se face o depunere și o retragere de bani și de unde 

provin banii pe care părinții îi retrag cu ajutorul cardului. Preșcolarii au înțeles că, pentru a putea să îți 

satisfaci anumite dorințe mai costisitoare, este nevoie să economisești, adică să aduni banii într-un cont, 

pușculița în cazul lor, cu acordul părinților, pentru a putea beneficia de dobânzile acordate/bonificate de 

bancă. Revenind la grădiniță, preșcolarii, coordonați de cadrele didactice, au construit machete 

reprezentând diferite ghișee din cadrul bancii, a unui bancomat, aplicând cele văzute la bancă prin joc 

de rol. În acest fel, ei au înțeles economisirea, confidențialitatea informațiilor despre un card bancar, a 

modului de utilizare a acestuia. Astfel, preșcolarii au aflat, de asemenea, care este diferența dintre nevoi 

și dorințe, conștientizând că nu întotdeauna este suficient să îți dorești un anumit lucru. 

 O experiență emoționantă pentru preșcolari la finalul anului școlar a fost vizitarea Monetăriei 

Statului, ocazie cu care aceștia au putut observa, pas cu pas, modul de confecționare a unei monede, de 

la concepere (diferite machete), până la forma finală. O altă vizită importantă a fost la Palatul CEC 

Bank, situat pe Calea Victorieiși Banca Națională a României, Centru Vechi București. 

Impactul orelor de educație financiară asupra preșcolarilor a fost mare, părinții au descoperit că 

micii bancheri au devenit mai conștienți și mai atenți în gestionarea banilor pe care îi primeau zilnic 

sau ocazional, unii dintre ei reușind să economisească sume de bani suficiente, care le-au permis să își 

cumpere singuri, dar cu acordul părinților, obiecte pe care și le doreau foarte mult.Să-i învăţăm pe copii 

cum să economisească de mici banii, întrucât bunul obicei al economisirii începe de la o vârstă fragedă! 
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PARALELĂ ÎNTRE  
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Predarea tematică se concretizează printr-o planificare pe termen lung sau scurt care reflectă relaţiile 

dintre tema propusă, domeniile de cunoaştere şi aria curriculară. Această predare presupune integrarea 

diferitelor discipline prin elaborarea unei idei interesante care se leagă, de mai multe domenii. Din primii ani 

până la ultimii de educare sistemică şi competentă, toţi factorii educogeni trebuie să acţioneze unitar la 

formarea personalităţii umane apte integrării sociale eficiente. 

Activităţile cu conţinut matematic, în speţă jocul didactic, sunt abordate la nivel curricular în manieră 

integrată, atât la nivel de documente curriculare (proiectare pe termen scurt, mediu şi lung) cât şi la nivelul 

activităţilor practice, concrete. Competențele generale din perspectiva activităţilor matematice exprimă 

competenţele care trebuie iniţiate şi dezvoltate pe perioada școlarității Competențele specifice cât şi 

exemplele de activități de învățare, exprimă într-o manieră explicită rezultatele învăţării, acestea fiind 

conţinuturi, concepte, cunoştinţe, abilităţi, aptitudini şi atitudini. Componentele curriculare sunt diferenţiate 

pe  nivele de vârstă şi cuprind: finalităţi, conţinuturi, timpul şi strategiile de instruire şi evaluare.  

Experienţele practice ale copiilor dezvoltă capacitatea de raţionament, chiar şi abstract, care se face în 

conexiune cu obiectele şi activităţile familiare copiilor, prin rezolvare de probleme, prin experimente care să-

i permită copilului concretizarea ideilor, conceptelor matematice şi utilizarea acestora. 

Aceste activităţi de dezvoltare a raţionamentului favorizează exprimarea unor puncte de vedere, 

argumentarea acestora. 

Îmbinarea judicioasă a elementelor de joc cu cele de învăţare din cadrul abordării tradiţionale a 

jocului didactic, constituie un mijloc important de pregătire psihologică a copilului pentru însușirea 

viitoarelor noțiuni, raționamente și algoritmi, însă în abordarea integrată a jocului didactic plusul calitativ 

este evident-sunt identificate mai uşor relaţiile dintre idei şi concepte, dintre temele abordate în școală şi în 

afara ei, baza integrată a cunoaşterii conduce la o mai rapidă reactivare a informaţiilor iar timpul de 

parcurgere a curriculum-ului este sporit. 

În cadrul jocurilor didactice tradiţionale consolidarea sau verificarea cunoştinţelor copiilor se 

realizează diferit, în funcţie de sarcina activităţii, de forma pe care o îmbracă acţiunea jocului şi materialul 

folosit de către învățător. În unele jocuri didactice copiii au posibilitatea de a număra o anumită cantitate – 

jocul „Cine ştie să numere mai departe?”, de a stabili numărul obiectelor numărate, valoarea numărului – 

„Ghicește câți porumbei sunt?”, de a preciza locul fiecărui număr în şirul numeric- „Spune a câta jucărie 

lipseşte”, raportarea numărului la cantitatea corespunzătoare şi invers - „Stop” sau „Adu atâtea mingi cât 

arată cartonaşul”, ”La magazin”-rezolvarea de probleme în care intervin operații de adunare sau scădere. În 

alte jocuri copiii au prilejul să compare numerele să stabilească egalitatea sau inegalitatea dintre două 

mulţimi - „Cine are o mulţime la fel?” sau ”Trenul cu 2/3 diferențe”-utilizarea operatorilor logici ”și” sau 

”nu”. Acest tip de jocuri sunt aplicate cu precădere la clasa pregătitoare sau clasa I, când se  

Jocurile didactice matematice, în mod tradiţional, se desfăşoară în baza unor finalităţi, sunt puse 

în practică prin intermediul unui sistem de metode şi procedee, apelează la o serie de mijloace tehnice 

de realizare, iar rezultatele sunt verificate şi evaluate prin strategii specifice. 

Literatura de specialitate oferă o imagine fidelă asupra antitezei care se creează între jocul 

didactic tradiţional şi jocul didactic integrat. Jocul didactic matematic,  tradiţional are următoarele 

caracteristici: 

 pentru a-şi atinge scopul, trebuie să fie precedat de o activitate obligatorie de predare; 
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 utilizarea metodelor active - participative, ca şi strategii didactice, impune un caracter static, 

evaluarea fiind de fapt o reproducere a cunoştinţelor; 

 se evaluează doar noţiunile matematice predate anterior; 

 încorporează doar noţiunile matematice; 

 sunt organizate ca activităţi independente ce asigură condiţii depline pentru aplicarea şi 

exersarea cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite; 

La polul opus, jocurile didactice matematice integrate se caracterizează prin următoarele note: 

 acordă prioritate dezvoltării personale a preşcolarului, vizând atât latura formativă a educaţiei 

cât şi latura informativă; 

 sunt centrate pe activitatea de învăţare a școlarului, acesta devenind subiect al procesului 

educaţional; 

 sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire, această trăsătură fiind determinată de 

utilizarea metodelor interactive de grup; 

 sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la școlarii 

mici, evaluarea fiind una formativă; 

 structura diferă de jocul matematic tradiţional, noţiunile matematice fiind integrate în contexte 

diferite, cu alte noţiuni din alte categorii de activităţi, școlarul venind în contact cu situaţii noi de 

învăţare; 

 jocurile didactice integrate depăşesc „graniţele disciplinei matematicii” ale programei şi oferă 

copilului de vârstă școlară posibilitatea de a  explora contexte ale unor componente curriculare 

(exemplu – realizarea unor desene geometrice, diferite scheme, estimarea unor costuri, analiza 

proporţiilor unor construcţii, planificarea unor activităţi, realizarea unor desene bazate pe simetrie etc). 

 oferă oportunităţile dezvoltării la copilul de vârstă şcolară a unei gândiri de tip algoritmic. 

 Paralela dintre jocul didactic matematic tradiţional şi jocul didactic matematic integrat este 

redată şi mai jos printr-o scurtă descriere a două jocuri desfăşurate în maniere diferite : 

Clasa pregătitoare- ”Jocul florilor” 

Scop: să exploreze modalități de descompunere a numerelor natural în sumă sau diferență; 

dezvoltarea gândirii; cultivarea spiritului competitiv; 

Sarcina didactică: să descompună numere mai mici decât 11 în sumă sau diferență; 

Regulile jocului:  

 Fiecare grupă lucrează independent. 

 Jocul se termină după expirarea timpului alocat. 

 Liderul grupului predă fișa coordonatorului de joc. 

 Evaluarea jocului se face la încheierea lui. 

 Grupa cu cel mai mare punctaj este câștigătoare 

 Este recompensată grupa cu cel mai mare punctaj, iar grupa cu cel mai mic punctaj este 

penalizată. 

Desfășurarea jocului: elevii sunt împărțiți în patru grupe. Se desemnează liderul fiecărei grupe. Se 

anunță titlul jocului și sarcina didactică. Pe flanelograf se așază trei flori din carton. 

Se explică regulile și se realizează jocul de probă. Un elev numit de învățător scoate din săculeț 

un jeton pe care este scris un număr format din două cifre, mai mic decât 11. El așază jetonul pe floare. 

Se numesc alți doi elevi care vin la tablă și scriu numărul ca sumă sau diferență, folosind doi termeni. 

După efectuarea jocului de probă, vin trei elevi, aleg câte un jeton și îl așază pe câte o floare. La 

semnalul învățătorului începe jocul propriu-zis. Jocul se întrerupe după expirarea timpului. Se strâng 

fișele și se face evaluarea jocului. Grupa care obține cel mai mare punctaj este recompensată, iar grupa 

cu cel mai mic punctaj este penalizată. 
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”Vestitorii primăverii” – joc didactic integrat 

Domenii integrate: MEM, CLR, AVAP, MM 

Scop: verificarea deprinderilor de calcul mintal și scris pe baza materialului intuitiv; înțelegerea 

și utilizarea corectă a termenilor matematici necesari verbalizării operațiilor matematice efectuate; 

Desfășurarea jocului: copiii sunt provocați de Pici –Mofturici, un băiețel mofturos care nu știe ce 

flori să ofere mamei de 8 Martie. El îi provoacă să alcătuiască un buchet din flori specifice anotimpului 

primăvara. Provocarea nu este ușoară deoarece Pici-Mofturici îi va supune unor probe. Elevii  trebuie 

să răspundă la ghicitori, să efectueze operații de adunare sau scădere, jucându-se cu simboluri ale 

primăverii, să rezolve probleme. Copiii sunt anunțați că vor lucra în grup. 

Copiii sunt grupați în trei grupe, fiecare grupă primind numele unei flori. 

Probele la care îi supune Pici-Mofturici se scot din șapca acestuia pentru a fi citite, după ce se 

spune formula magică ”Șapcă, șăpcălie/ Nu ești pălărie/ Tu ai cozoroc, / Ce ascunzi, mă rog?”. 

Se explică elevilor că vor avea toți șansa să așeze flori în buchetul lui Pici-Mofturici, iar echipa 

câștigătoare va primi o surpriză din partea băiatului. 

Bilețelele, cu sarcinile trasate pe parcursul lecției, sunt extrase din șapca lui Pici-Mofturici. 

     Se extrage bilețelul cu: 

Sarcina 1.“Execută comanda!”-joc 

Se invită în faţa clasei elevii care au  cartonaşe cu numere de la 0 la 10. 

 Acestora li se cere să execute comenzile: 

 Vecinii numărului 4, mâna sus!; 

 Diferența celor două numere, un pas în față!  

 Numerele pare, un pas în faţă!; 

 Numerele impare, săriţi ca mingea! 

 Numerele mai mari decât 3, vă ghemuiţi! 

 Numerele mai mici decât 7, bateţi din palme! 

 Predecesorul numărului 10, ridică jetonul! 

Răspunsurile la întrebările adresate le vor da elevii din bănci, ridicând paleta cu cifra 

corespunzătoare. 

 Se vor acorda câte 2 puncte fiecărei grupe. 

Sarcina 2: „Ghiceşte răspunsul!” 

Se citesc ghicitori- problemă cu operații de scădere în concentrul 0 - 10. 

Întrebarea se adresează, pe rând, fiecărei grupe. Toţi elevii vor ridica, în acelaşi timp, cifra care 

indică răspunsul la fiecare ghicitoare.   

Câte doi elevi de la fiecare echipă vor răspunde oral, pentru a corecta eventualele greşeli, alegând 

cartonaşul cu cifra corespunzătoare ghicitorii. 

Fiecare răspuns corect aduce echipei câte 3 flori pe care le vor așeza în buchetul băiețelului. 

Sarcina 3:,,Rezolvă repede și corect!”- Cubul 

Pe fiecare fațetă a cubului este un bilețel cu o sarcină de lucru: Compară- ”care din cele două 

numere este mai mic? Scrie semnul potrivit!”. Asociază –”Desenează cu o floare mai puțin decât îți 

indică cifra!”, Analizează- ”Care sunt numerele cuprinse între 1 și 7?”, Descrie –”Primul termen este 4, 

iar al doilea este 5. Care este suma lor?”, Aplică -”Mama are 4 lalele. Elena i-a dăruit încă 4 lalele. Câte 

lalele are acum mama?”, Argumentează- ”Care este numărul cu 2 mai mare decât 3?” 

Rezolvarea corectă a sarcinilor, aduce fiecărei grupe 3 puncte. 

Sarcina 4:,,La vânătoare de …numere” 

 La tabla magnetică sunt 8 jetoane cu lalele, 10 jetoane cu ghiocei, 6 jetoane cu narcise. Elevii 

trebuie să găsească numere a căror sumă să fie egală cu numărul de flori de pe jetoane. 
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Rezolvarea șarcinilor aduce grupelor câte 3 puncte. 

La sfârșitul jocului sunt numerate punctele castigate de fiecare grupă, iar câștigătorii primesc din 

parte lui Pici Mofturici șepcuțe din carton pe care le vor decora folosind diferite tehnici de lucru. 

Jocul didactic îşi vădeşte valenţele integratoare, putându-se desfăşura în toate etapele şi în toate 

lecțiile, în special cu școlarii mici. Diferă, de la activitate la activitate, în funcţie de obiectivele şi 

conţinuturile dominante ale acestora. Este o activitate dirijată, dar și o metodă didactică prin care se 

îmbina elementul instructiv-educativ cu acela distractiv; prin jocul didactic se verifică și se 

consolidează cunoștințele însușite de copii, se îmbogățește universul lor gnoseologic și afectiv.   
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POVEȘTILE, CALEA CĂTRE O ÎNVĂȚARE MAGICĂ 

 

Prof. înv. primar Florina Zecheru  

Școala Gimnazială Nr.28 „Dan Barbilian”, Constanța 

 

 
 „Bine nu poți vedea decât cu sufletul;ceea ce este esențial este invizibil pentru 

ochi.” 

Antoine de Saint-Exupery,Micul prinț 

 
     Multe din teoriile contemporane ale învățării au origini destul de îndepărtate în timp, o parte 

din întrebările și răspunsurile oferite de ele nefiind atât de recente, cu atât mai mult cu cât ele reflectă o 

dorință universală a oamenilor de a se înțelege pe ei înșiși, pe ceilalți și lumea lor. 

Dacă teoriile învățării s-au dezvoltat în jurul unor concepte-cheie, fiind preocupate mai degrabă 

să se delimiteze una de cealaltă decât să stabilească filiații, în învățarea școlară este dorită o atitudine 

unificatoare față de acestea. Activitatea de predare-învățare realizată de cadrele didactice e bine să fie 

orientată spre efortul de a folosi teorii unificate. 

Astfel, scheme explicative ce provin din teoriile învățării au fost introduse în studiul actului 

instruirii. Prin atitudinea sa, profesorul stabilește cu clasa o relație umană specială, în cadrul căreia 

putem distinge o dimensiune cognitivă legată de strategii de predare și învățare și o dimensiune 

afectivă, legată de coniderații pshihologice individuale. Orice strategie cognitivă este susținută de o 

strtegie afectivă care îi asigură eficacitatea. 

Pornind de la această afirmație, putem să subliniem puterea cu care poveștile vin în sprijinul 

cadrelor didactice pentru a realiza ambele tipuri de strategii. Fiecare profesor alcătuiește propriile sale 

imagini în mod gradat și eclectic dintr-o gamă largă de teorii și descoperiri ale cercetării în lumina 

propriilor noastre experiențe. De la acestea tindem să formăm ceea ce poate numim „principii ad-

hoc”care ne ghidează alegerile noastre în predare și curriculum. 

Dacă privim procesul educației văzut doar ca o dezvoltare de la concret la abstract, aceasta 

devine un rezultat al centrării pe activități intelectule limitate logic. Însă, dacă punem în mijlocul 

atenției noastre activitatea intelectuală imaginativă vie, atunci caracterul adecvat general al principiului 

ad-hoc va fi adus în discuție. 

Dacă discutăm despre principiul ad-hoc legat de mișcarea de la cunoscut la necunoscut, oare cum 

am putea explica apropierea ușoară a copiilor față de luptătorii stelari, față de vrăjitoarele viclene și față 

de viermii vorbitori din clasa de mijloc? Ele reprezintă ceva despre creativitatea imaginativă vie a 

minții umane. 

Putem astfel să ne folosim mai des de puterea magică a poveștilor și de puterea creativității 

copiilor pentru a ușura învățarea în contextul școlar. Fiecare poveste are un ritm al său. Ele stabilesc o 

așteptare la început, aceasta este elaborată sau complicată la mijlocul poveștii și este rezolvată în final. 

Aici aș dori să subliniez două aspecte la care mă gândesc. Primul se referă la folosirea poveștilor 

ca și suport în învățare. Al doilea se eferă la realizarea predării ca o poveste. Ambele sunt la fel de 

ofertante din punctul meu de vedere.  

În citirea poveștilor recomand citirea imaginativă care se dovedește a fi cel mai eficient mijloc de 

învățare, producând rezultate excelente chiar și în cazul elevilor care au dificultăți în învățare, fiind în 

același timp o metodă pentru armonizarea ambelor emisfere cerebrale și pentru dezvoltarea inteligenței. 

Această metodă oferă oportunitatea de a folosi și alte disponibilități interioare în procesul de învățare, 

respectiv capacitatea subconștientului de a crea imagini mentale. Citirea imaginativă constă în a-ți crea 

astfel de imagini pentru orice text pe care îl citești. 
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Einstein susținea că gândește în imagini vizuale, iar reprezentarea verbală a gândurilor apărea 

după ce procesul de gândire creativă a avut loc, afirmând că „imaginația este mai importantă decât 

cunoașterea”. 

Puterea poveștilor este magică pentru toate categoriile de vârstă. La vârsta școlară mică este 

susținută și de o imaginație extraordinară a elevilor. Pentru elevii mai mari, folosirea poveștilor poate fi 

o provocare, dar adaptarea acestora sau chiar realizarea unor povești foarte scurte și cu scop clar, poate 

face diferența între a învăța cu plăcere sau doar pentru că am nevoie. 

Un factor foarte important pentru a avea o învățare de calitate este activismul mintal, deoarece 

manipularea mintală favorizează la maximum asimilarea informațiilor. Se recomandă ca atunci când 

citești sau când asculți, să convertești informațiile în imagini mintale realizând un film mintal însoțit de 

o coloană sonoră, percepând senzațiile și sentimentele și animându-l prin mișcare, astfel încât să 

realizezi percepția prin cele trei canale-vizual, auditiv, kinestezic. Astfel îi putem încuraja pe cei mici 

să se gândească la fiecare aspect amintit mai sus atunci când ascultă sau citesc o poveste. Ei reușesc 

destul de ușor să realizeze aceste filme mintale prin implicare totală. 

În final doresc să subliniez faptul că ceea ce este de obicei cel mai eficient din punct de vedere 

educațional este să le spunem copiilor povești bune despre lumea lor și despre varietatea experienței 

umane din ea.  
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PREDAREA DISCIPLINELOR ECONOMICE, 

 ÎNTRE RIGUROZITATE ȘI CREATIVITATE 
 

                                                     Profesor – discipline economice Aurelia Năstase 

                                                              Liceul Economic „Virgil Madgearu”,  Constanța 

 
 

Firma de exercițiu reprezintă o metodă inovatoare pentru procesul de predare și învățare, având 

ca obiectiv o apropiere  cât mai mare de practică. Firma de exerciţiu asigură interdisciplinaritatea 

conţinuturilor de la diverse discipline: economie, contabilitate, organizare, limbi străine, informatică 

etc. şi este foarte greu să fii creativ în aceste domenii cu conţinuturi rigide. Cu toate acestea, nu este 

lipsit de interes  faptul că pe lângă rigurozitatea disciplinelor economice în general, elevul poate 

fi  stimulat să se apropie de ştiinţele economice prin dezvoltarea creativităţii.  

Instruiți într-un cadru atractiv, creativ și interactiv, elevii participă în mod voluntar și motivat la 

propria formare, dobândind rezultate ale învățării relevante și necesare pentru inserția pe piața muncii. 

Aplicarea în mod optim a metodei firma de exercițiu oferă elevului o învățare activă, facilitându-i 

acestuia trecerea de la școală la viața activă.  

Activitatea firmelor de exerciţiu se desfăşoară conform legislaţiei în vigoare pentru firmele reale; 

fiecare firmă de exerciţiu fiind structurată în departamente: resurse umane, secretariat, marketing, 

comercial, financiar-contabil, elevii desfăşurând activităţile specifice ale acestora, conform fişelor de 

post  pe care şi le-au asumat.  

Creativitatea se manifestă la nivelul firmei de exerciţiu în special în activitatea acesteia în 

Compartimentul de marketing. Creativitatea în marketing trebuie să fie măsurată doar în funcţie de 

modul în care contribuie la profitabilitatea generală, iar elevii din firmele de exercițiu învață - exersând 

pentru a-și vinde produsele și serviciile  cu profit. În acest fel, creativitatea este uşor de măsurat.  

Periodic, firmele de exercițiu concurează între ele la „Târgul firmelor de exercițiu” în care 

acestea relaţionează prin derularea de tranzacţii pe piaţa firmelor de exercițiu (naţională si 

internaţională), în același timp şi comunică cu mediul extern al firmei de exerciţiu, respectiv: 

colaborarea cu firma „mamă”, cu alţi agenţi economici, cu instituţii ale statului etc. (www.roct.ro). 

La aceste Târguri manifestarea creativităţii este la nivel maxim, prin felul în care elevii îşi 

realizează materialele publicitare: cataloagele de prezentare, pliantele, cărţile de vizită, spoturile dar şi 

prin felul în care se face publicitatea la locul de vânzare şi prin forţa de vânzare. 

În acest an școlar, am coordonat activitatea de laborator tehnologic la clasa a XI-a A - tehnician 

în activități economice, concretizată în preluarea  FE INESS SRL- domeniul de activitate fiind Coafură 

și alte activități de înfrumusețare și înființarea FE CUP & CAKE SRL- domeniul de activitate fiind 

Baruri și alte activități de servire- cafenea. Activitatea firmelor de exercițiu este reglementată prin 

OMEN nr. 3501/29.03.2018 și se desfășoară pe parcursul a         3 ore/ săptămână, planificate în orarul 

școlii în aceeași zi pentru a asigura eficiența activității în firmă.  

După preluarea și înfiinţarea firmelor de exerciţiu și stabilirea structurii organizatorice a acestora, 

obiectivul principal al managerilor și al compartimentului marketing din fiecare firmă, cu participarea 

întregii clase,  a fost să definească identitatea vizuală a firmei. În mediul de afaceri al firmelor de 

exerciţiu există concurență și „a fi cineva” este echivalent cu a avea o identitate vizuală originală, clară 

și corect transpusă în materialele promoționale ale firmei de exercițiu. Lipsa unei investiții de timp și 

creativitate într-o latură aparent mai puțin importantă a promovării firmei de exercițiu, și anume 

dezvoltarea unei identități vizuale (design corporativ sau Corporate Design), se va traduce cu siguranță, 

în viitor, în pierderi financiare deloc neglijabile, dar mai ales, în carențe la nivel de competențe 

profesionale în rândul angajaţilor firmei de exercițiu. 

http://www.roct.ro/


258 

 

În acest proces important de găsire a unei identități vizuale, un pachet de servicii complete de 

design corporativ pentru orice firmă de exercițiu  constă în: „Logo design” (sigla și motto-ul) - 

„Design” pentru materiale promoţionale (cărți de vizită, foi personalizate cu antet, plicuri etc.)  

 Broșuri de prezentare, pliante, postere și orice alt tip de materiale promoționale tipărite 

 Pagină Web - site performant, reprezentativ pentru companie, incluzând un web shop sau 

magazin virtual- „Logo design”. Elevii din cele două firme au realizat grafic sigla, element distinctiv 

prin care se deosebesc firmele lor de alte  firme similare de pe piața ROCT; în același timp au creat și 

motto-ul sugestiv, convingător, specific firmei. 

 

 

 
Ideile bune vin cu o cafea  bună! 

 
 

Alege frumusețea, alege INESS! 

 

În realizare acestor elemente de identitate vizuală elevii au ținut cont de principalele criterii: 

creativitate, originalitate, atractibilitate, vizibilitate, lizibilitate, armonie în exprimare, claritate și 

coerență în mesaj. 

Materialele promoționale complexe realizate de elevi s-au concretizat în prezentarea următoarele 

produse: pliante, flayere, cărți de viziță, catalog de prezentare a ofertei generale. Conceperea acestor 

materiale promoționale complexe a avut la bază dorința de  atragere a clienților prin ofertă competitivă, 

atractivă, punerea în valoare a imaginației și creativității elevilor, dezvoltarea competențelor digitale a 

acestora, dar și îmbunătățirea imaginii firmelor și obținerea unor rezultate notabile în cadrul participării 

la evenimente speciale. 

         
   

Pagină Web.  

 Pentru promovarea produselor și servciilor elevii din fiecare  firmă au realizat și dezvoltat 

designul paginii web a firmei de exercițiu, respectând 3 nivele de referință: administrarea web.  

Proiectarea modului de interacțiune (suportul navigațional, organizarea paginii de intrare în site, 

template-uri, mecanisme de căutare).  

Proiectarea conținutului (textul fiecărei pagini, alte mijloace de comunicare)  

Pagina web creată de elevi pentru promovarea ofertelor și a firmei de exercițiu, respectă 

următoarele elemente calitate: cuprinde informații importante despre firmă (date de contact, ofertă, 

siglă, motto-ul, informații de actualitate: 

Așezarea în pagină este atractivă. 

Pagina web oferă posibilitatea unei navigări rapide. 

Pagina web se încarcă rapid. 

Pagina web este actuală. 
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Pagina web este interactivă. 

 

Pagina web creată de FE CUP & CAKE SRL are următoarea adresă de accesare: 

https://cupcakepub99.wixsite.com/fe-cupcakepub-srl 

 
Utilizând astfel de servicii de design corporativ complet, identitatea oricărei firme de exercițiu, va 

câștiga coerență, forță și perspective noi, îmbunătățite de exprimarea avantajelor produselor și 

serviciilor pe care le oferă clienților. O firmă de exercițiu care dorește să fie recunoscută „dintr-o mie”, 

trebuie să aibă identitate. Și nu una oarecare, ci una profesionistă.  

Pentru elevi, activitatea în firma de exercițiu le asigură cadrul propice de formare a competențelor 

antreprenoriale, de integrare și aplicare interdisciplinară a cunoștințelor teoretice învățate, și nu în 

ultimul rând, de dezvoltare a imaginației și creativității.  

 

 

Bibliografie 

1. Din școală în viață prin firma de exercițiu- București, Editura Didactică și Pedagogică, 2005 

2. www.roct.ro 
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LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

 

 

 

 

 

 

Prof. înv. primar Cârnu Adela 

Școala Gimnazială Nr. 39 ,,Nicolae Tonitza”, Constanța 
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DATA: 9. 03. 2018 

PROF. ÎNV. PRIMAR : Cârnu Adela 

CLASA:  a IV- a  E 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr. 39 ,,Nicolae Tonitza’’ 

ARIA CURRICULARĂ:  Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Limba si literatura romana 

UNITATEA TEMATICĂ: Suntem bine informati 

SUBIECTUL LECŢIEI: Povestea Soarelui si a Lunii 

TIPUL LECŢIEI: predare – învăţare 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN LECŢIE: Stiinte ale naturii 

COMPETENȚE SPECIFICE:  

1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text citit  

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 Obiective cognitive: 

O1 – sa raspunda la intrebari legate de continutul lectiei, identificand personajele principale, 

caracteristicile acestora  

O2 – sa formuleze trasaturile textului literar 

O3 – sa precizeze deosebirile dintre textul literar si cel nonliterar  

O4 – să  rezolve corect exercitiile cu notiunile despre verb 

 Obiective psiho-motorii:  

O5 -să scrie corect, lizibil şi citeţ; 

 Obiective afective:  

O6 – participarea cu interes la activitate.         
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STRATEGII DIDACTICE: 

 I. Metode şi procedee: lectura explicativă, explicaţia, conversaţia, ciorchinele, diagrama lui Venn,  analogia, 

exerciţiul, cadranele, joc de rol 

II. Mijloace de învăţământ: fișa cu textul, fişe de lucru pe grupe,  fise individuale 

III.Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe  

IV. Forme de evaluare: observarea sistematică,  aprecieri verbale, stimulente  

V.  Resurse temporale :  45 minute  

VI. Resurse umane:  29 elevi 

 

 

Bibliografie 

1. ***Suport de curs „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea 

competenţelor cheie la şcolarii mici”, 2013     

2. ***Programa şcolară pentru disciplina Limba si literatura romana, aprobată prin ordin al 

ministrului Nr. 3418/ 19.03.2013    

3. Bratu G. – Aplicaţii ale metodelor de gândire critică la învăţământul primar, Bucureşti, Editura 

Humanitas Educaţional, 2004, pag. 120-122 

4. Radu Alina - Limba si literatura romana, Editorial Art, manual pentru clasa a IV-a,            

Enciclopedia pentru toti 

5. Şerdean Ioan – Didactica limbii şi literaturii române în şcoala primară, Editura All, Bucureşti, 

2000; 
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Evenimentul 

didactic 

Ob. 

Op. 
Conţinutul ştiinţific 

Strategii didactice 

Evaluare Metode Mijloace 

 

Forme de 

organizare 

 

1.  

Moment 

oragnizatoric 

1 min. 

 

   

Se creează condiţiile optime pentru 

desfăşurarea lecţiei: pregătirea 

materialului didactic necesar, îndrumarea 

elevilor în  activitatea de pregătire. 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

  

 

Frontal 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

2. 

Verificarea temei 

2 min. 

 

 

Se verifică cantitativ tema pentru acasă. 

Se realizează controlul selectiv al calităţii 

temei .  

 

Conversaţia 

 

 

  

Frontal Observarea 

sistematică 

 

 3. 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

5 min 

 

 

 

 

 

Copiii prezintă trăsăturile textului 

nonliterar prin exemplele oferite 

 

 

Explicaţia 

Conversația  

Jocul de rol 

 

 

 

 

Frontal 

 
Observare 

sistematică 

frontală 
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4.  

Captarea atenţiei 

1 min. 

 

 

Elevii vor răspunde la o ghicitoare. 

 

Explicaţia 

 

 

 

Frontal 
Observarea 

sistematică 

5.  

Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

1 min 

 

Anunţ tema şi obiectivele lecţiei.   
Astăzi, la Limba şi literatura română, 

vom citi textul ”Povestea Soarelui şi a 

Lunii„. Vom afla cu toții o explicaţie 

imaginară, a existenţei şi rolului acestora 

asupra Pământului. Vom constata 

deosebirile dintre un text literar şi unul 

nonliterar, vom răspunde la întrebări, ne 

vom  reaminti noţiunile despre verb prin 

intermediul exerciţiilor propuse . (Anexa 

3) 

Se scriu în caiete data, titlul lecţiei. 

 

 

Explicaţia 

 

 

Conversaţia 

 

 

  

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Observare 

sistematică 

frontală 

 

6. 

 Dirijarea 

învățării 

25 min. 

 

 

 

O1 

O2 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 -Vor citi textul propus de pe fişa de 

lucru 

- Lectura  textului în lanţ. 

-Le voi adresa oral întrebări despre 

conţinutul textului : 

Când are loc acţiunea? 

Care sunt personajele principale? 

Ce însuşiri sunt atribuite fiecăruia şi de 

ce? 

Care este cadoul oferit de părintele lor? 

Cum l–au răsplătit pentru cadoul primit? 

Când se întâlneau cei doi fraţi? 

-Adevarat sau fals? Numerotaţi 

enunţurile adevărate în ordinea din text: 

 

 

Conversaţia 

Explicația  

 

 

 

 

 

Citirea 

explicativă 

 

 

 

Fișe cu textul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 
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O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Din lacuri şi mări s-au format în timp 

copacii, florile. 

*Trăiau cândva cei doi copii ai Cerului, 

Soarele şi Luna. 

*Cei doi au hotărât să vegheze asupra 

Pământului ziua şi noaptea. 

*Luna era strălucitoare şi caldă, iar 

Soarele era misterios şi palid. 

*Tatăl lor le-a oferit un cadou celor doi-o 

minge numită Pământ. 

*Soarele era luminos, frumos, ascultând 

cu plăcere poveştile Lunii, iar sora sa era 

misterioasă, înveselindu–se cu razele 

Soarelui. 

-Se va verifica oral ordonarea 

propoziţiilor. 

-Ce fel de text este acesta? Care sunt 

trăsăturile unui text literar? Le vom fixa 

într-un ciorchine care se află şi pe fişa 

voasră de lucru. Elevii vor ieşi şi la tablă 

să reprezinte şi să completeze 

ciorchinele. 

-Ne vom împărţi în grupa fetelor şi grupa 

băieţilor. Prima grupă va identifica  

elementele imaginare din text, cealaltă 

grupă pe cele reale, completându–le în 

cadranul potrivit de pe fişa de lucru. Apoi 

le vor scrie şi pe cele propuse de cealaltă 

grupă. 

-Le voi propune citirea unui fragment de 

text nonliterar despre Soare, Lună şi 

Pământ. Copiii vor fi împărţiţi în 3 

echipe, în funcţie de rândul pe care se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Conversația 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor privind 

capacitatea de 

exprimare 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor privind 

capacitatea de 

exprimare , de 

comunicare 

receptivă 
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O3 află. Rândul de la fereastră va preciza 

deosebirile textului nonliterar, cei de la 

mijloc asemănările dintre textul literar şi 

cel nonliterar, iar ultima grupă va marca 

deosebirile textului literar.  Toate sunt 

cuprinse în diagrama lui Venn de pe fişa 

de lucru. 

Ciorchinele 

 

 

 

Diagrama lui 

Venn 

7.  

Obţinerea 

performanţei 

5 min 

O4 

 -Fac trecerea spre exerciţiile cu verbul, 

întrebându-i care este partea de vorbire 

care comunică despre existenţa unui 

lucru, care arată mişcare, care aduce 

viaţă? 

-Subliniaţi verbele şi precizaţi persoana 

şi timpul . 

  Cerul le-a oferit copiilor săi o minge 

numită Pământ. 

  Eu am lumină şi căldură! 

  Cei doi fraţi s-au sfătuit. 

Tu vei aduce somnul dulce cu frumuseţea 

ta.  

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

Fişă de lucru 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

Observare 

sistematică 

individuală 

 

8.  

Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

5 min 

 

-Completaţi cu verbe potrivite 

ciorchinele despre Soare. 

-Treceţi verbul „a asculta” la cele trei 

persoane, singular şi plural, şi la cele trei 

timpuri, dupa modelul... 

-Tema pentru acasa 

 

Exerciţiul 

Ciorchinele 

  

 

Individuală 
Observare 

sistematică 

 

9.  

Încheierea lecţiei 

 

 

Elevii sunt apreciaţi pentru participarea 

la activitate. 

  

 

Conversaţia 

 

  

Frontală 

 

Observare 

sistematică 
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Povestea Soarelui și a Lunii 

 

A fost odată ca niciodată, pe vremea când doar Cerul era stăpân și avea doi 

fii, Soarele și Luna. Soarele era frumos și mândru, strălucitor și cald, pe când 

Luna era palidă și rece, dar misterioasă și încântătoare. Ei ii plăcea foarte mult să 

se înveselească cu razele calde ale Soarelui, iar acestuia îi făcea plăcere să asculte 

poveștile ascunse ale Lunii. 

Tatăl  lor, Cerul, era foarte mândru de copiii săi si s-a hotarat să le ofere un 

dar pe placul amândurora. Astfel, el a creat o minge rotundă pe care a numit-o 

Pământ. Din barba lui albă a făcut norii, a plâns de fericire și a creat ploaia. Ploaia  

a  căzut pe Pământ și s-au format mările și oceanele. Au apărut  copaci, au răsărit 

flori, verdeață, a apărut viața. Apoi i-a chemat pe cei doi copii și le-a spus: 

 - Acesta este cadoul meu pentru voi! 

Soarele și Luna s-au sfătuit împreună cum să-și răsplătească părintele: 

 - Eu, spuse Soarele, am lumină și căldură.Voi fi cel care aduce dimineața 

senină și voi lumina Pământul cu razele mele duioase. Eu voi fi ziua, iar tu, Luna, 

vei fi noaptea.Vei aduce somnul dulce cu frumusețea ta, vei face noaptea să fie 

liniștită și vei lumina calea celor întârziați. 

- Dar asta ne va face să ne despărțim, spuse Luna, tristă. 

- Ne vom intâlni la răsăritul și la apusul meu, iar atunci ne vom povesti unul 

altuia tot ce am văzut și tot ce am făcut. 
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                                                  1. Ciorchinele 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                           

 

 

 

     2. Numiţi elementele reale şi pe cele imaginare din text: 

 

 

Elemente reale 

 

Elemente imaginare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Textul literar 
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3. Diagrama lui Venn 

 

 

 

 

 

 

 

Deosebiri 

 Textul 

nonliterar 

 

 

 

 

 

Deosebiri  
 

Textul literar 
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4. Despre Lună și Pământ 

 

      Sistemul solar este compus din Soare şi 8 planete. Soarele este o stea de 

dimensiune medie, responsabilă de clima, evoluţia vieţii şi fenomenele de pe 

Pământ. Fără lumină şi căldura Soarelui, viaţa nu ar fi posibilă. Luna este satelitul 

natural al Terrei. Se consideră că Luna s-a format acum 4,5 miliarde de ani, nu 

mult după Pământ. Văzută de pe Terra, este al doilea obiect ceresc vizibil ca 

strălucire, după Soare. Suprafaţa sa este de fapt întunecată. Lipsită de atmosferă, 

ea este un astru mort care nu luminează, ci reflectă lumina de la Soare. 

5. Subliniaţi verbele precizând persoana şi timpul: 

Cerul le-a oferit copiilor săi o minge numită Pământ. 

Eu am lumină şi căldură! 

Cei doi fraţi s-au sfătuit. 

Tu vei aduce somnul dulce cu frumuseţea ta. 

6. Completaţi cu verbe potrivite: 
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7. Treceți verbul a asculta la toate timpurile și persoanele, conform fișei. 

 

Timpul prezent 

 

Persoana I 

singular/ plural 

Persoana a II-a 

singular/ plural 

Persoana a III-a 

singular/ plural 

   

   

 

 

Timpul trecut 

 

Persoana I 

singular/ plural 

Persoana a II-a 

singular/ plural 

Persoana a III-a 

singular/ plural 

   

   

 

 

Timpul viitor 

 

Persoana I 

singular/ plural 

Persoana a II-a 

singular/ plural 

Persoana a III-a 

singular/ plural 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR INTEGRATE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

Prof. înv. primar Mariana-Gabriela Florea  

Școala Gimnazială „Avram Iancu", Satu Mare 

 

Termenul de "curriculum integrat" sau de "instruire integrată" se referă la o anumită 

modalitate de predare, de organizare și planificare a instruirii care produce o inter-relaționare a 

disciplinelor sau a obiectelor de studiu, astfel încât vine în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale 

elevilor, ajută la crearea de conexiuni între ceea ce învaţă elevii și experienţele lor prezente și 

trecute. 

La nivelul curriculum-ului, integrarea înseamnă stabilirea de relaţii clare de convergență între 

cunoştințele, deprinderile, competenţele, atitudinile și valorile care îşi au bazele în interiorul unor 

discipline şcolare distincte. Integrarea este un proces divers și complex, care merge progresiv de la 

modelul clasic disciplinar până la disoluţia totală a barierelor disciplinare – transdisciplinaritatea. 

Problemele concrete de viață, ce trebuie rezolvate zi de zi, au un caracter integrat și nu pot fi 

soluționate decât apelându-se la cunoştinţe, deprinderi, competenţe ce nu sunt încadrate în contextul 

strict al unui obiect de studiu. Pentru ca elevii zilelor noastre să facă faţă solicitărilor lumii 

contemporane, trebuie să le formăm capacitatea de a realiza transferuri rapide și eficiente între 

discipline, de a colecta, sintetiza și de a pune la lucru împreună cunoştințele dobândite prin 

studierea disciplinelor școlare. Dacă succesul şcolar este dat de performanţa elevului în cadrul 

contextelor disciplinare, succesul în viaţa personală, profesională și socială este dat tocmai de 

capacitatea de a ieşi din tiparul unei discipline şi de a realiza conexiuni și transferuri rapide între 

discipline  pentru soluţionarea problemelor ivite. 

Abordarea transdisciplinară este cea mai recentă orientare privind reforma conţinuturilor prin 

care se încearcă o modalitate de organizare a acestora, care aduce o schimbare de optică în ceea ce 

priveşte raportul dintre conţinutul învăţării şi elev. Transdisciplinaritatea presupune abordarea 

integrată a curriculum-ului prin centrarea pe probleme ale vieţii reale, pe problemele importante, 

aşa cum apar ele în contextual cotidian, cu focalizare pe identificarea de soluţii, rezolvarea de 

probleme ale lumii reale, în scopul dezvoltării competenţelor pentru viaţă. În prezent se pune accent 

nu pe asimilarea unui volum enorm de cunoştinţe, ci pe calitatea lor, iar calitatea înseamnă a-l face 

pe copil să pătrundă în "inima" demersului ştiinţific, să-şi pună mereu întrebări. Astfel, se stabilesc 

punţi între diferite cunoştinţe, între acestea şi semnificaţia lor pentru viaţă, între acestea şi 

posibilităţile interioare ale copilului.  

O asemenea perspectivă transcede disciplinele, subordonându-le omului pe care vrem să-l 

formăm. Ca urmare, disciplinele nu mai constituie punctul de focalizare al formării, ci furnizează 

situaţii de învăţare. Astfel, învăţarea devine un proiect personal al elevului fără a neglija însă 

îndrumarea şi orientarea învăţătorului care rămâne, totuşi, managerul situaţiilor de învăţare. Putem 

face învăţarea mai interesantă, reflectând lumea reală, creând un mediu cu o varietate mai largă de 

stimuli şi condiţii, determinând elevii să participe activ pe tot parcursul activităţilor şi făcând ca 

activitatea să devină o acţiune practică, cu o finalitate măsurabilă. 

Activitatea transdisciplinară ne face să renunţăm la instruirea informal-frontală şi elevul sau 

grupul de elevi să devină centrul în jurul căruia să graviteze întreaga desfăşurare a activităţii 

didactice. Putem grupa într-un singur generic obiective ale mai multor discipline planificate în 

cursul săptămânii în cadrul unor scenarii de activităţi zilnice, astfel ca unităţile de învăţare ale 

disciplinelor să se contopească în teme de activităţi transdisciplinare. În acest fel, elevul nu mai 

trece prin secvenţe de învăţare separate în discipline diferite, ci aceeaşi noţiune o poate aborda în 

mai multe moduri, conducând la o mai bună formare în modul şi în ritmul propriu al fiecărui elev. 

El devine actorul activ în rolul principal al acţiunii: imaginează, construieşte, cercetează, creează şi 

transpune în practică, găsindu-şi singur mijloacele din ceea ce i se oferă, originalitatea constând în 

aceea că nu preia modelul învăţătorului. Competiţia trece pe un plan secundar, prioritară devenind 

colaborarea, munca în echipă, bazată pe sprijin reciproc, pe toleranţă, pe efort susţinut din partea 
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tuturor, îndreptat către acelaşi scop. Atenţia este îndreptată asupra procesului de elaborare 

împreună, prin colaborare, a demersurilor de realizare a sarcinilor. Indiferent de tipul de integrare 

abordat în procesul de învăţare, proiectarea şi organizarea învăţării se centrează pe învăţarea prin 

descoperire, pe învăţarea prin cercetare pe baza viziunii constructiviste și globale asupra lumii 

înconjurătoare. Sarcinile de lucru structurate în viziune transdisciplinară oferă elevului posibilitatea 

de a cerceta lumea reală în ansamblul ei și nu fragmentat.  

Caracteristici şi argumente ale activităţilor integrate: 

 învăţarea devine un proiect personal al elevului, îndrumat, orientat, animat de către 

învăţător; 

 învăţarea devine interesantă, stimulativă, semnificativă; 

 la baza activităţii stă acţiunea practică, cu finalitate reală; 

 elevii participă pe tot parcursul activităţilor desfăşurate; 

 activităţile integrate sunt în opoziţie cu instruirea verbalistă; 

 accentul cade pe activitatea de grup şi nu pe cea cu întreaga clasă; 

 le oferă elevilor posibilitatea de a se manifesta plenar în domeniile în care capacităţile lor 

sunt cele mai evidente; 

 cultivă cooperarea şi nu competiţia; 

 elevii se deprind cu strategia cercetării; învaţă să creeze situaţii, să emită ipoteze asupra 

cauzelor şi relaţiilor în curs de investigaţie, să estimeze rezultatele posibile, să mediteze asupra 

sarcinii date; 

 sunt instrumente de apreciere prognostică deoarece arată măsura în care elevii prezintă sau 

nu anumite aptitudini şi au valoare diagnostică, fiind un bun prilej  de testare şi de verificare a 

capacităţilor intelectuale şi a aptitudinilor creatoare ale acestora; 

 cadrul didactic trebuie să renunţe la stilul de lucru fragmentat în care lecţiile se desfăşoară 

una după alta, cu distincţii clare între ele, ca şi cum nu ar face parte din acelaşi proces şi să adopte o 

temă de interes pentru elevi, care transcede graniţele diferitelor discipline, organizând cunoaşterea 

ca un tot unitar, închegat; 

 obiective ale mai multor discipline planificate în cursul săptămânii sunt atinse în cadrul unor 

scenarii/ activităţi zilnice care includ fragmente din disciplinele respective sub un singur generic. 

Unităţile de învăţare ale disciplinelor se topesc în cadrul conturat de temele activităţilor integrate. 

În învățământul primar abordarea integrată a conținuturilor este o necesitate, dată de nevoia 

firească a școlarului mic de a explora mediul apropiat, fizic și social, de a-l cunoaște și a-l stăpâni, 

preocupare ce este pe deplin întâmpinată în condițiile structurării interdisciplinare a curriculum-

ului. Această, deoarece modul natural al elevilor de a învață despre ceea ce îi înconjoară nu este 

acumularea de cunoștințe pe domenii ale științei, ci, dimpotrivă, integrarea informațiilor, 

priceperilor, deprinderilor diverse în jurul unor teme care le-au stârnit interesul sau a unor elemente 

de viață reală. De altfel, viață de adult îi va așeza pe indivizi în față unor probleme ce presupun de 

cele mai multe ori cunoaștere globală. 

Studierea integrată a realității îi permite școlarului mic explorarea în mod global a mai multor 

domenii de cunoaștere prevăzute în programă, dar subordonate unor aspecte particulare ale realității 

înconjurătoare, asigurându-i achiziția unor concepte și legități fundamentale, a unor proceduri de 

lucru și instrumente de cunoaștere a realului. 

De asemenea, abordarea integrată a conținuturilor educației școlare permite luarea în 

considerare a nevoilor de cunoaștere ale școlarilor mici și abordarea unor subiecte de interes pentru 

aceștia în cadrul unor teme/proiecte mai cuprinzătoare, sugerate de documentele curriculare. 

Corelarea conținuturilor, predarea tematică, predarea sinergică, integrarea curriculară – 

termeni cu semnificații relativ echivalente – sunt soluții posibile pentru depășirea pericolului 

detașării școlii de viață reală și transformării acesteia într-un cadru închis ficțional și denaturat. 

Integrarea conținuturilor disciplinelor de studiu, precum și a ariilor curriculare este 

considerată astăzi principala provocare în domeniul proiectării programelor școlare. Argumentele 

psihopedagogice în favoarea dezvoltării unui curriculum integrat sunt multiple.  



274 

 

Astfel, în planul profunzimii cunoștințelor dobândite printr-o atare abordare, plusul calitativ 

este evident: 

 cei care învață identifică mai ușor relațiile dintre idei și concepte, dintre temele abordate în 

școală și cele din afară ei; 

 baza integrată a cunoașterii conduce la o mai rapidă reactivare a informațiilor; 

 timpul de parcurgere a curriculum-ului este sporit. 

În planul relațiilor interpersonale: 

 integrarea curriculară și, în special, metoda proiectelor încurajează comunicarea și 

rezolvarea sarcinilor de lucru prin cooperare; 

 în timpul derulării proiectelor se dezvoltă un „sens al comunicării” și o perfecționare 

implicită a modurilor de grupare; 

 elevii devin mai angajați și mai responsabili în procesul învățării; 

 curriculum-ul integrat promovează atitudini pozitive. 

Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării 

elevului: intelectuală, emoțională, socială, fizică și estetică. Interdisciplinaritatea asigură formarea 

sistematică și progresivă a unei culturi comunicative necesare elevului în învățare, pentru inter-

relationarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învățare, pentru 

învățarea permanentă. 

Activitatea integrată conferă fără doar şi poate actului didactic deschideri spre noi orizonturi, 

adesea mai atractive pentru copii. Trebuie să-i învăţăm pe copii să îşi depăşească limitele, să treacă 

peste dificulăţi prin intervenţii reale, posibile, să-i plasăm în pemanenţă în dialog cu mediul sau cel 

puţin să îi determinăm să îşi exerseze capacitatea de a opta şi de a decide. 

Pentru ca o activitate integrată să aibă efectele pedagogice scontate, ea trebuie ca, de la bun 

început, să vizeze antrenarea de abilităţi disciplinare şi/sau transferabile, astfel încât să se ofere 

copiilor posibilitatea de a comunica, de a coopera, de a utiliza o gamă variată de resurse şi 

informaţii, de a investiga, de a experimenta, de a contribui la soluţionarea diverselor situaţii sau 

probleme ivite sau propuse spre dezbatere, de a testa ipoteze etc.  

O altă condiţie de reuşită a actului educaţional integrat este reprezentată de trezirea interesului 

copiilor pentru activităţile de la școală şi, de aceea, învățătoarea trebuie să fie preocupată de 

organizarea, proiectarea şi desfăşurarea acestor activităţi într-un mod în care să-i atragă pe cei mici. 

Comunicarea trebuie să fie făcută prin căi accesibile, învățătoarea trebuie să ofere sugestii,  să-i 

îndrume pe copii spre descoperirea unor lucruri noi. Lecția reprezintă un sistem de idei structurate 

logic şi didactic în conformitate cu cerinţele psihopedagogice referitoare la predarea şi asimilarea 

cunoştinţelor, la aplicarea lor, la verificarea şi notarea rezultatelor. Activitatea integrată are efectele 

pozitive scontate şi dacă se ţine cont în mare măsură de gradul de structurare a conţinutului 

proiectat, care să aibă o viziune unitară şi care să fie orientată spre atingerea unor anumite finalităţi. 

Unele aspecte deosebit de importante pe care trebuie să se pună accentul în derularea activităţilor 

integrate sunt dezvoltarea gândirii critice, formarea de competenţe practice, calitatea formării 

(informaţii, valori, sentimente, atitudini, comportamente), feedback-ul pozitiv, măsurarea şi 

aprecierea competenţelor. Prin atingerea acestor aspecte, se vizează clar cultivarea independenţei, 

deschiderea spre inovaţie, autocontrolul şi emoţiile pozitive. 

Abordarea integrată a conţinuturilor iese din monotonia aceluiaşi algoritm de predare a unor 

lecţii, elevii sunt stimulaţi şi atraşi prin diversitatea activităţilor de învăţare dintr-o singură oră şi 

prin apariţia elementului-surpriză. Se imprimă lecţiei respective un caracter aparte, diferit de modul 

de predare tradiţional.  

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

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

interacţiunea dintre discipline, sprijinirea cognitivă şi metacognitivă a elevilor. 

Activitatea integrată, așadar, se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a 

activităţilor de învăţare cu viaţa societăţii, cultura și tehnologia didactică. 
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VIITORUL 
 

                                                                    Prof. de psihopedagogie specială  Daniela Boboc  

CŞEI Maria Montessori – Constanţa 

 

 

Vreau să cred că viitorul copiilor noştri va fi unul frumos şi luminat, dar simt că lucrurile nu 

merg în direcţia corectă. Situaţia economică a ţării noastre  nu este prea bună iar condiţiile în care 

trăiesc şi învaţă unii copii sunt precare. Este tragic ce se întâmplă în unele sate. Încă există şcoli fără 

grupuri sanitare în incintă sau mai grav care rămân fără căldură în plină iarnă. Oare acei copii mai 

speră că totul va fi bine? Cu siguranţă, fiecare copil visează la un viitor plin de bucurii şi împliniri!  

Noi, cetăţenii acestei ţări dorim tot ce este mai bun pentru copii noştri dar câţi dintre noi îşi 

aduc aportul la binele societăţii? Câţi dintre noi ajutăm voluntar persoane aflate în nevoie? Ar trebui 

să ne gândim la această întrebare şi să încercăm să schimbăm viitorul copiilor noştri. Ar fi bine ca 

fiecare dintre noi  să  oferim aproapelui aflat în nevoie o  parte din sufletul nostru, care să îi ajute să 

vadă viaţa cu alţi ochi, să înţeleagă că viitorul poate fi mai bun. Participând la acţiuni de voluntariat 

avem şansa de a fi un sprijin deosebit şi de ce nu, un exemplu demn de urmat. În cadrul şcolilor din 

România voluntariatul ar trebui să aibă un rol primordial pentru că doar în acest fel copiii vor învăţa 

să dăruiască dar în acelaşi timp să aprecieze ceea ce au, ceea ce au primit GRATIS de la Bunul 

Dumnezeu: viaţa şi sănătatea lor.  

De cele mai multe ori, când într-o clasă de elevi se află un copil cu dizabilităţi acesta este 

marginalizat şi nu din lipsa de prietenie a colegilor, ci pentru că, barierele care se găsesc între ei 

sunt greu de depăşit. Toţi sunt copii şi prin joacă reuşesc să se împrietenească. Participând împreună 

la acţiuni de voluntariat,  artistice  sau sportive, aceştia au şansa să se cunoască mai bine şi să 

observe că în cele din urmă, sunt la fel. 

 Cadrele didactice trebuie să înţeleagă faptul că datoria lor nu este doar aceea de a preda 

materia, ci în primul rând au datoria să formeze copiii, să îi modeleze aşa cum olarul modelează 

lutul. Creând valori şi caractere, viitorul este asigurat. Ştiu că orice schimbare este privită cu 

reticenţă dar, doar schimbând atitudinea, putem da o şansă tuturor.  

Îmi doresc ca oamenii să înţeleagă faptul că, dacă vrem  un viitor mai bun, trebuie să începem 

cu vindecarea prezentului şi cu uitarea trecutului. Dacă rămânem cu gândul la rănile trecutului, 

şansele pentru refacerea lor sunt foarte mici. Consider că este momentul să ne gândim bine la ceea 

ce ne dorim de la viaţă. Copii noştri trebuie să trăiască într-o ţară liberă, frumoasă şi sănătoasă, iar 

noi, cetăţenii ei, trebuie să fim un model demn de urmat.  

Încerc să văd partea bună din fiecare dintre noi şi să ajut la  înflorirea acestei părţi. Ajutând 

semenii noştri ne ajutăm pe noi, copiii noştri şi întreaga societate. Să ne ajute Dumnezeu să 

asigurăm un viitor frumos copiilor noştri şi să avem un prezent luminos. Schimbarea trebuie să 

înceapă cu noi şi de la noi. Doar în acest mod vom avea bucuria de a ne vedea copiii crescând 

frumos. Şi  ce este mai important pe lumea aceasta decât să ne vedem copiii fericiţi. 
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Secțiunea nr. 4 

 

FIECARE COPIL E UNIC 

(TRATAREA DIFERENȚIATĂ, 

DESEGREGAREA,  

ELEVII CU CES,  

ELEVII CAPABILI DE PERFORMANȚĂ) 
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COPILUL ÎN LUMEA CUVINTELOR 

 

Înv. Mihaela Tănăsescu  

Școala Gimnazială  „Constantin Brâncuși” Medgidia 

 

 

Conceptul de creativitate a primit numeroase definiţii din partea specialiştilor. Văzută prin 

prisma  „zestrei” de atribute personale, creativitatea capătă sensul de potenţial creativ, de sumă de 

însuşiri şi factori psihologici ai unor viitoare performanţe creatoare.  

O condiţie fundamentală a creativităţii este inteligenţa, ea fiind una dintre cele mai generale 

aptitudini umane şi un atribut al tuturor proceselor cognitive, având particularităţi specifice: 

capacitatea de a surprinde repede şi cu precizie trăsăturile definitorii ale unui obiect, de a sesiza 

ceea ce este esenţial, general, de a  organiza şi structura rapid şi selectiv, de a combina şi a stabili 

relaţii între idei, imagini, lucruri sau fenomene la  diferite nivele de abstracţie sau intuiţie.  

Inteligenţa este o condiţie necesară dar nu şi suficientă a creativităţii. Realizarea acţiunii de 

creaţie solicită fantezia, unele aptitudini speciale, implicarea factorilor motivaţionali: curiozitate, 

interes pentru cunoaştere, precum şi anumite trăsături ale personalităţii. 

La nivelul copiilor din ciclul primar, orice rezolvare de situaţii problematice constituie în 

acelaşi timp o manifestare a creativităţii gândirii lor. Creativitatea poate fi mai mult sau mai puţin 

dezvoltată. Dacă un elev a descoperit prin propriile lui eforturi de observaţie, de imaginaţie şi de 

gândire, o însuşire mai puţin vizibilă a unui obiect, dacă a găsit o soluţie nouă a unei probleme ori a 

redactat o compunere într-un mod personal, original, toate aceste activităţi pot fi considerate forme 

de manifestare a însuşirilor creative ale elevilor care se cer stimulate şi dirijate. 

Orice act creativ presupune un material care să fie prelucrat în mod inedit. Cunoştinţele pe 

care le posedă elevul constituie o condiţie esenţială a creativităţii. Gândirea creatoare are nevoie de 

un material bogat cu care să opereze,dar nu este vorba despre acumulare de cunoştinţe,ci mai ales 

de sistematizarea lor. Oricât de bogat ar fi fondul de informaţii, nu este suficient pentru realizarea 

creativităţii. El trebuie prelucrat; de aceea sunt necesare instrumente de prelucrare a cunoştinţelor şi 

a capacităţilor intelectuale.  

Învăţătorul trebuie să insufle elevilor o atitudine şi un stil de gândire creator, să încurajeze 

efortul creativ al acestora încă de la primele manifestări. Prin întrebări, învăţătorul poate incita 

gândirea elevilor. El are sarcina de a conduce o vastă activitate, prin indicaţii clare, prin exemple 

sugestive folosite ca modele, să canalizeze gândirea şi imaginaţia copiilor spre asociaţii din ce în ce 

mai întâmplătoare. În acelaşi timp, trebuie să-i facă pe elevi să aibă încredere în ei, să le educe 

calităţi moral-volitive, să le dezvolte interesul şi sensibilitatea la probleme noi. 

Având în vedere că progresul omenirii nu este posibil fără activitate creatoare, teoretică ori 

practică, este firesc ca aceasta să fie considerată „forma cea mai înaltă a activităţii omeneşti”, cum 

o defineşte Alexandru Roşca.  

Ca dascăl am încecat să văd copilul şi dincolo de catalog, teste, eşantion şi norme. Am 

încercat să-l educ, învăţându-l să se autoeduce. Să se instruiască prin autoinstruire. Să păstreze 

lumea aceasta a copilăriei în care totul e posibil şi pentru cei care vin după el.  

Am observat că  un impact deosebit asupra învăţării şi dezvoltării creativităţii elevilor l-a avut 

opţionalul  „Ne jucăm cu cuvintele!”, în care i-am antrenat pe copii în activităţi directe şi variate, 

corespunzătoare vârstei lor. De exemplu, la unitatea de învățare „Suntem mici poeţi ”, în cadrul 

temei „Ne gândim şi rime găsim!” le-am cerut elevilor să găsească al doilea vers (primul fiind dat 

de învăţătoare): ”Căţeluşul meu frumos/Astăzi a găsit un os” sau ”Floricica din fereastră/Este mică 

şi albastră”, iar exemplele pot continua.  

Un alt exerciţiu în care le-am solicitat imaginaţia creatoare a fost „Cuvântul interzis”. Sarcina 

didactică a fost formularea unor întrebări care cereau în răspuns cuvântul interzis. Le-am cerut 

elevilor ca la întrebări să răspundă în aşa fel încât un anumit cuvânt, de exemplu „primăvara” să nu 
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fie folosit, ci să găsească ei formulări care să constituie răspunsuri la întrebarea pusă. Copiii au 

căutat diverse formulări care au înlocuit cuvântul cu pricina, dând dovadă de multă fantezie. Iată 

câteva dintre întrebări şi răspunsuri:  

● În ce anotimp este luna martie? 

În anotimpul în care se întorc păsările călătoare. 

● Când se topeşte zăpada?  

În anotimpul când înfloresc ghioceii. 

●  În ce anotimp sărbătorim Paştele? 

În anotimpul în care natura se trezeşte la viaţă.  

●  Când înfloresc pomii? 

În anotimpul care urmează după iarnă.  

La tema „Întâlnirea cu un personaj din basme” , seara, după ce au terminat de citit o poveste, 

elevii îşi imaginează că s-au întâlnit cu o zână sau cu Albă-ca-Zăpada , cu un pitic ori cu Motanul 

Încălţat şi realizează un text pe baza unui plan întocmit de doamna învăţătoare: 

● Unde şi când te-ai întâlnit cu personajul? 

● Ce ţi-a povestit? 

● Pe unde te-a purtat şi ce ai văzut? 

● Cu ce impresii ai rămas? 

De exemplu,la ora de limba şi literatura română, studiind lectura ”Dumbrava minunată ”de 

Mihail Sadoveanu,  unii copii şi-au imaginat că s-au întâlnit cu Lizuca şi cu Patrocle care i-au 

plimbat prin dumbravă şi le-au arătat tot felul de minunăţii. 

Tot în cadrul orelor de opţional am lucrat cu copiii o serie de fişe grupate pe teme: „Vestitorii 

primăverii” (Rândunica, Barza) şi „Florile primăverii” (Ghiocelul, Laleaua, Narcisa, Zambila) 

unde elevii au fost puşi în situaţia de a crea un mic text , iar în partea de jos a paginii de completat 

cu un desen  cu elemente specifice anotimpului primăvara. De exemplu, pe lângă ghiocelul deja 

desenat, ei au mai adăugat: un copac înflorit, buburuze, fluturaşi, punându-şi astfel în valoare şi 

capacitatea creatoare prin activitatea de educaţie plastică.   

Gândindu-mă la faptul că jocul este o punte care uneşte şcoala cu viaţa , este activitatea care-i 

permite copilului să se manifeste spontan şi deliberat, am desfăşurat cu copiii diferite jocuri. 

Aceştia, având impresia că se joacă, participă activ la propria lor formare. La ora de Matematică și 

explorarea  mediului, când am studiat lecţia „Anotimpurile”, într-un săculeţ am introdus jetoane 

specifice fiecărui anotimp. Elevul trebuia să recunoască anotimpul şi să alcătuiască o propoziţie. De 

exemplu,  frunze ofilite: imaginea aparţine anotimpului toamna. Propoziţie:„Toamna, frunzele 

copacilor se îngălbenesc”. O imagine cu ghiocei: primăvara. Propoziţie:„Ghiocelul este vestitorul 

primăverii.” 

Întocmirea povestirilor pe bază de tablou contribuie la educarea gândirii, la varietatea 

exprimării. Tot sub formă de joc am trecut la modificarea tabloului:„Ce i s-ar putea adăuga?”,„Ce 

s-ar întâmpla?”,„Cum ar fi dacă am adăuga personaje?” 

Alcătuirea compunerilor la care se dă fie sfârşitul, fie începutul sau unele expresii, folosirea 

sinonimelor, antonimelor, omonimelor, găsirea unui alt final povestirilor studiate precum şi 

întrebări de genul: „Ce ai face dacă ai fi în locul…?”, „Cum ai fi procedat dacă?...”  sunt exerciţii 

care antrenează creativitatea copiilor şi le solicită imaginaţia.  

Ca şi îndrumător al tinerei generaţii, consider că trebuie să oferim elevilor posibilităţi variate 

de a-şi valorifica aportul creativ, să-i convingem că prin poezie şi artă vom şti ce suntem, căci dacă 

„ştiinţa a făcut din noi zei, poezia poate face din noi oameni”. De aceea, nu în ultimul rând, aş dori 

să vă prezint câteva spicuiri din creaţiile elevilor mei. Sunt versuri pe care le-am ales din poeziile 

compuse despre sfinţi, copilărie, Eminescu, Unire, unele dintre ele fiind publicate în diferite reviste: 

„Măiastra” (revista şcolii), „Solaris” (revista de la Clubul Elevilor Medgidia), „Ochii sufletului 

meu” (Culegere de creaţii literare).  

„Sfântă Teodora , pentru noi te-ai jertfit                  „În zi-nsemnată de Gerar,  

Şi pe Dumnezeu mult l-ai iubit.                                 Unit-a Cuza Ţara Românească 

Când te rugai, te ridicai de la pământ                         Cu Moldova, în alb hotar 
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Slăvită în al îngerilor cânt.” ( I. M. )                               În veci zidirea să-i dăinuiască”.( I. M.) 

„Un tânăr `nalt cu aspect distins                               „Copilăria e ca o floare,  

Trăia pe lumea asta trist                                             Ce seamăn în lume nu are. . .  

Căci nimeni nu înţelegea                                           Copilărie, psalm îngeresc 

Că el un geniu printre noi era.” (B. M. )                         Copilărie, dar dumnezeiesc”. (M. I. P.) 

 

„Pe cer stelele zâmbesc                                 „Copilărie cu aripi în zbor 

Spre pământul românesc                                Cu suflet curat de izvor 

Cu surâs dumnezeiesc                                    Ce susură mereu printre stânci 

Semn că nu ne părăsesc”. (E. M. )                      Cu glas de curcubeu prin văile-adânci.”(B.M.) 

 

Nimeni nu cunoaşte emoţia plină de taină din sufletul unui copil, însă când ajungi ca dascăl să 

citeşti:  

”Învăţătoarea – muguri parfumaţi pe ram ce zâmbesc 

Învăţătoarea-i o icoană sfântă în poarta raiului ceresc. . . ” (A. C. )  

sau :  

”V-aş dărui toate bucuriile din lume într-o perlă albă 

Şi toată sănătatea din lume într-o floare dalbă.  

V-aş da toată fericirea boabă sclipitoare de rouă 

Ce se aşterne ca un diamant pe proaspăta iarbă după ce plouă”. (A. V. ) 

poţi fi sigur că în sufletul acelui copil ai sădit ceva, i-ai adus cuvintele aproape de joaca lui de 

fiecare zi, l-ai învăţat să se joace cu cuvintele. . .  

Lumea cuvintelor copilului e infinită. Trebuie să-l învăţăm să preţuiască lumea din jur, s-o 

vadă aşa cum o crede el: mai bună, mai dreaptă, mai frumoasă. Şi astfel, apare în jocul cuvintelor o 

lume proprie în care totul este posibil, de la capul în nori până la peretele cu expoziţii şi sertarul cu 

anotimpuri. Cu mâna pe inimă pot să vă spun că păstrez în sertarul amintirilor aceste minunate 

creaţii ale copiilor mei, cărora le spun mărgăritare, născute din jocul cuvintelor vrăjite. . .  
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FIECARE COPIL E UNIC 

                                                               

                                                                             Prof. înv. preșcolar  Luiza-Elena Burcin  

  Școala Gimnazială nr 3 Mangalia, Structura G.P.P. nr 3 

 

 

Ce-ar fi să ne cheme pe toți la fel? Cum ar arăta lumea dacă toți copacii ar fi la fel? Nici măcar 

două picături de rouă nu sunt identice! Frumusețea lumii constă tocmai în bogăția acestei diversități 

a ființelor și lucrurilor care există pretutindeni!  

Cine nu a auzit vreodată cât de multe lucruri știe să facă micuțul prietenei sau al vecinei, sau 

cât de multe lucruri și-au însușit colegii de grupă și, mai târziu, de școală ai copilului? Comparațiile 

se „acutizează” pe măsură ce copilul crește. Și oricât de mult am vrea să le evităm, câteodată pare 

imposibil. Însă pentru sănătatea psihică a copilului, poate ar trebui să scăpam de astfel de „practici”. 

Uneori singura motivație a comparării copilului cu alții este pentru a-l determina să fie 

competitiv. Așa că acest sentiment poate împinge copilul să facă performanțe și să exceleze. 

Competitivitatea este, cu siguranță, o forță motrică ce duce spre performanță. Dar funcționează oare 

în cazul tuturor copiilor? Nici doi frați gemeni nu sunt identici din punct de vedere al capacităților și 

al aptitudinilor. Așadar, poate ar trebui să ne gândim atunci când avem  tendința de a-l compara. 

Practic vorbind, părinții pot construi sau distruge încrederea și stima de sine a copilului. 

Aceste comparații pot fi extrem de stresante pentru copii. Copiii au propriile talente și abilități 

unice. Compararea cu alți copii sau cu alți colegi ar putea produce senzații de anxietate și stres, mai 

ales atunci când aceștia nu pot să îndeplinească aceleași competențe sau să fie la același nivel ca și 

restul. 

Copilul începe să creadă că alții sunt mai buni decât el și că este incapabil să se descurce bine 

sau să trăiască la nivelul așteptărilor părinților. Acest sentiment este extrem de dăunător pentru 

dezvoltarea personală și academică a copilului, și poate reduce stima de sine. 

În ciuda eforturilor sale, dacă el încă mai aude că are nevoie „să-l urmeze” pe celălalt pentru a 

se descurca bine, acest lucru îi distruge încrederea. Acest lucru ar putea să-i deterioreze în 

continuare performanțele. 

Când copilul tău este ridiculizat în mod constant prin comparație, atunci el va începe să evite 

interacțiunea publică cu ceilalți, ceea ce ar putea să-l transforme în sociofob. 

Comparându-l mereu cu frații, vecinii, colegii, copilul va concluziona că nu este destul de 

bun, se va îndepărta de ceilalți. Părintele devine sursa de rău pentru el și va încerca să mențină 

distanța de el. Acest lucru îl poate face să se simtă nesigur și să își piardă încrederea în părinți. 

O abordare pozitivă poate fi benefică pentru copil. Părintele și cadrul didactic trebuie:  

• să aprecieze efortul depus, chiar dacă diferența dintre cele două teste, spre exemplu, nu este 

foarte mare. Aceasta construiește încrederea astfel: 

• să-l ajute să-și recunoască slăbiciunile și să le facă față, întrebându-l dacă are nevoie de 

ajutor și susținându-l  în demersul lui de a evolua; 

• să-i laude punctele tari, indiferent de sarcina pe care o are, apreciind-o; 

• să nu creeze  așteptări nerealiste. Dacă el își dorește să devină scriitor, nu trebuie îndrumat  

spre inginerie, deoarece este evident că nu va face acest lucru din pasiune, chiar dacă este inteligent 

și poate. 

• să-i ofere  sprijin și iubire necondiționată. Dacă nu a reușit să obțină rezultate bune, copilul  

nu trebuie să  simtă că a dezamăgit. Întotdeauna trebuie sprijinit și încurajat  să exerseze mai mult, 

până când ajunge la rezultatele dorite. 

Personalitățile noastre sunt diferite: unii sunt echilibrați și calmi, alții războinici și furtunoși. 

Dacă înțelegem acest lucru, vom elimina competiția și comparațiile. Influențele negative ale 

societății de astăzi afectează comportamentul fiecărui copil. Un mod de a contracara acest lucru este 

să învățăm  copilul să-și aprecieze unicitatea, să aprecieze ceea ce-l face diferit de restul lumii. 

Definirea modurilor în care copilul este unic sau special îl poate încuraja să se valorizeze, pentru că 

celor mici le place să se vorbească despre ei ca fiind speciali.  
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Preșcolaritatea este etapa în care copilul poate întâmpina dificultăți de adaptare, de socializare, 

de respectarea regulilor, pot apărea îmbolnăviri frecvente, care au de obicei și o componentă 

psihologică, emotivitate, anxietate, timiditate.  

Copilul de azi va deveni adultul de mâine. Dezvoltarea emoțională, socială și fizică a copiilor 

are un efect direct asupra adulților în care aceștia se vor transforma. Astfel, înțelegerea nevoii de a 

investi în dezvoltarea copiilor de la vârste fragede este foarte importantă pentru ca evoluția lor 

emoțională să fie armonioasă și să conducă la adulți echilibrați, împliniți, fără derapaje emoționale 

majore.  
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FIECARE COPIL E UNIC 

 

                                                                  Profesor pentru invatamantul primar Anica Milcu  

                                                                                         Școala Gimnazială Obârșia, jud. Olt 

 

   Oricât ar fi de mic, fiecare copil are personalitatea lui, ce se dezvoltă în raport direct cu 

mediul și educația . Familia este primul mediu de viață, unde copilul, începând din primii ani de 

viață, preia gesturi, atitudini, limbajul, exemple de comportament. Este de fapt o reacție de imitație.                                                                                                                                                                             

A fi părinte este cea mai importantă meserie a vieții noastre. Nu există o rețeta universală pentru a-i 

învăța pe părinți cum sa crească un copil. Părinții joacă un rol cheie în toate aspectele ce țin de 

dezvoltarea copilului. Calitatea relației dintre părinți și copil influențează pozitiv sau negativ 

comportamentul acestuia. De aceea, cheia rezolvării multor probleme cu care se confruntă copiii, 

stă în familie. Părinții ar trebui să înțeleagă că școala nu-i poate substitui în rolul pe care îl au, în 

raport cu proprii copii. Copiii au nevoie de afectivitate, de încredere, de considerație, atunci când se 

află în sânul familiei.                                                              

Copilul e unic, dar si părinții lui sunt unici. Uneori, părinții mai neîncrezători, mai 

neexperimentați, mai ușor influențabili, își compară copilul cu alți copii. O mare greșeala! În acest 

caz, ar fi bine ca cineva să-l sfătuiască pe părinte astfel: ,,Încetează să te mai compari/să-ți mai 

compari copilul cu alții! Acceptă-l și iubește-l așa cum este! Crește-l și educă-l în funcție de 

personalitatea și de ritmul său propriu! Ascultă-l și nu-l mai desconsidera, nu-l mai raporta la 

ceilalți!” Compararea cu ceilalți și eventual evidențierea punctelor sale mai puțin forte, nu duc decât 

la insuflarea unor sentimente de inferioritate, nemulțumire de sine, frustrare, vinovăție și eșec, 

sentimente care-l vor însoți, mai târziu, pe parcursul întregii sale vieți de adult. 

Sunt convinsă că nici ție nu ți-ar conveni să fii comparat de către propriul tău copil cu alți 

părinți, care poate că oferă copiilor lor alte lucruri, nu neapărat mai valoroase decât cele pe care le 

oferi tu. 

Iubește-ți copilul așa cum îți dorești și tu să fii iubit, infinit și necondiționat! Fii fericit că îl ai 

lângă tine, că existați unul în viața celuilalt și că treceți împreună prin experiența asta cel puțin 

interesantă, numită viață! Nu te agita prea tare pentru comparațiile între copii! 

De ce ar trebui să nu-l mai compari cu ceilalți? Uneori singura motivație a comparării 

copilului cu alții este,  pentru a-l determina să fie competitiv. Acest sentiment poate împinge copilul 

să facă performanțe și să exceleze. Competitivitatea este, cu siguranță, o forță  ce duce spre 

performanță. Dar funcționează oare în cazul oricărui copil? Nici doi frați gemeni nu sunt identici 

din punct de vedere al capacităților și al aptitudinilor. Așadar, poate ar trebui ca părintele să se mai 

gândească, atunci când are  tendința de a-l compara. Practic vorbind, părinții pot construi sau 

distruge încrederea și stima de sine a copilului. 

Efectele negative pe care le produce comparația: 

 Comparațiile pot fi un factor de stres pentru copii. 

 Cu toate că mulți le consideră un semn de normalitate, aceste comparații pot fi extrem de 

stresante pentru copii. Pentru părinți, nu mai vorbim. Copiii au propriile talente și abilități unice. 

Compararea cu alți copii sau cu alți colegi ar putea produce senzații de anxietate și stres, mai ales 

atunci când aceștia nu pot să îndeplinească aceleași competențe sau să fie la același nivel ca și 

restul. 

 Comparațiile pot reduce stima de sine. 

 Copilul începe să creadă că alții sunt mai buni decât el și că este incapabil să se descurce 

bine sau să trăiască la nivelul așteptărilor părinților. Acest sentiment este extrem de dăunător pentru 

dezvoltarea personală  a copilului. 

o Comparațiile îi pot afecta încrederea în el. 
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 În ciuda eforturilor sale, dacă el încă mai aude că are nevoie „să-l urmeze” pe celălalt 

pentru a se descurca bine, acest lucru îi distruge încrederea. Acest lucru ar putea să-i deterioreze în 

continuare performanțele. 

 Comparațiile îi pot suprima talentele. 

Mare atenție la acest aspect, deoarece poate fi riscant. Dacă ești focusat pe abilitățile pe care 

tu crezi că ar trebui să le aibă copilul și le ignori pe cele existente, cele reale ar putea să dispară, 

copilul încercând să te mulțumească pe tine.  

    Comparațiile îl pot îndepărta de tine. 

    Comparându-l mereu cu frații, vecinii, colegii sau verișorii, copilul va concluziona că nu 

este destul de bun pentru tine și, evident, se va îndepărta de tine. Tu devii sursa de rău pentru el și 

va încerca să mențină distanța de tine. Acest lucru îl poate face să se simtă nesigur și să își piardă 

încrederea în tine. 

O abordare pozitivă poate fi benefică pentru copil, astfel: 

 apreciază efortul depus, chiar dacă diferența dintre cele două teste, spre exemplu, nu este 

foarte mare. Aceasta construiește încrederea. 

 ajută-l să-și recunoască slăbiciunile și să le facă față. Întreabă-l dacă are nevoie de ajutor și 

susține-l în demersul lui de a evolua. 

 laudă-i punctele tari, indiferent de sarcina pe care o are, apreciaz-o. 

 nu crea așteptări nerealiste. Dacă el își dorește să devină scriitor, nu-l îndruma spre 

inginerie, deoarece este evident că nu va face acest lucru din pasiune, chiar dacă este inteligent și 

poate. 

 oferă-i sprijin și iubire necondiționată. Dacă copilul nu a reușit să obțină rezultate bune, 

nu-l face să se simtă că te-a dezamăgit. Întotdeauna sprijină-ți copilul. Poartă o discuție cu el și 

încurajează-l să exerseze mai mult, până când ajunge la rezultatele dorite. 

În procesul instructiv-educativ, rolul cadrului didactic este esenţial, el reprezentând 

„magicianul” de care depinde, formarea personalității copilului. 

 „Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, 

dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. 

Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume”. (Child’s Appeal) 

A fi cadru didactic înseamnă o foarte mare responsabilitate, dar şi posibilitatea de a exercita o 

activitate deosebit de frumoasă. (Paraschiva, A.M., 2007, p. 10) 

Şcoala creează copilului condiţii directe şi indirecte de a institui existenţa altor tipuri de 

familie decât a sa, şi de a face comparaţii. (Şchiopu, U., Verza, E., 1997, p.195) 

Fiecare copil este unic, iar unicitatea lui reprezintă punctul de plecare în toate deciziile luate 

în privinţa lui, cu scopul primordial de a-l ajuta să se dezvolte deplin. Tot ceea ce ştim, credem şi 

gândim despre copil, se reflectă în tot ceea ce facem pentru el. Cu cât ne vom apropia mai mult de 

el şi îl vom înţelege mai bine, cu atât vom învăţa mai multe despre ceea ce ar trebui să facem pentru 

a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul întregului potenţial de care dispune. În educaţie nu 

există reţete, există experienţă acumulată, idei, teorii bazate pe cercetări noi, practice, confirmate, 

care şi-au demonstrat  în timp eficienţa, valori, principii, reguli. Succesul educaţiei se bazează pe 

adaptarea demersului educaţional la nevoile individuale ale fiecărui copil  („Ghid de bune practici”, 

2008). 

Datorită faptului că în procesul instructiv-educativ se lucrează cu personalităţi în formare, 

cadrul didactic trebuie să găsească cele mai bune soluţii pentru ca activitatea pe care o desfăşoară cu 

elevii să se finalizeze prin posibilitatea acestora de a se integra eficient la condiţiile mediului, cu 

ajutorul cunoştinţelor şi informaţiilor pe care le deţin, dar să urmărească şi dezvoltarea armonioasă 

a acestor indivizi din punct de vedere psihologic şi social. 

Cadrul didactic este unul dintre adulții din viața copilului care are un rol important de a 

construi încrederea în sine a elevilor. Apropierea acestuia de elev, prin înțelegerea trăirilor elevilor, 

deschide calea cunoașterii și tratării individuale a fiecăruia.                                                                      

Ar fi bine ca fiecare cadru didactic să fie un om fericit în fața elevilor. Cum poate face asta? 

Trebuie sa aibă puterea de a lăsa dincolo de poarta școlii toate grijile ce pot surveni în viața sa și să 
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reușească să se integreze în viața clasei,cu preocupările, nevoile și aspirațiile elevilor. Apropierea de 

elevi este adevărata cheie a succesului școlar. Aceasta înseamnă să cunoaștem copilul sub toate 

aspectele, pornind de la mediul în care trăiește, de la modul de viață familial și până la cele mai 

intime gânduri ale lui. În acest mod, putem descoperi posibilitățile sale intelectuale și morale, 

trăsăturile de caracter, astfel încât să le cultivăm pe cele pozitive și să le stopăm pe cele deviante.      

Cunoaşterea elevului are o deosebită importanţă  în procesul de învăţământ. Problema nu este  

nouă, dar este întotdeauna actuală. Dascălii au datoria de a crea  condiţiile cele mai bune pentru a 

valorifica potenţialul psihologic al fiecărui elev în parte. Ei trebuie să identifice particularităţile 

elevilor, să le cunoască progresele periodic, să regleze procesul  instructiv-educativ pentru a le da 

şanse egale de dezvoltare. De aceea, cunoaşterea psihologică a copilului este necesară şi importantă. 

Ea vine în sprijinul dascălilor care trebuie să aplice tratarea diferenţiată a copiilor, pentru a se obține 

cele mai bune rezultate în munca educativă. Este necesar să-i cunoaştem pe copii, pentru a-i putea 

educa. 

Tot în această perioadă, conştientizează că propriile acţiuni (comportamente) produc anumite 

reacţii în mediul lui de viaţă sau altfel spus- avem de- a face cu o primă formă de responsabilitate. 

Tot ceea ce face, ce spune, se realizează şi se exprimă în atitudini. Copilul se joacă, participă la 

acţiunile celorlalţi relaţionându-se cu ei. Toate acestea îi creează copilului satisfacţie, bucurii şi 

trăiri intense pe plan afectiv. Lipsa grijilor, fericirea acestei perioade, a condus la denumirea de 

„vârsta de aur a copilăriei”. (Vlaicu, C., 2011, p. 37) 

Copilul se descoperă din ce în ce mai mult pe sine, realizând că nu este identic cu ceilalţi, este 

unic. 
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FIECARE COPIL ESTE UNIC. 

COPIII CU DEFICIT DE ATENȚIE AU DREPTUL 

 LA O EDUCAȚIE DE CALITATE 
 

Prof. înv. primar Iuliana Badiu  

Școala Gimnazială „Gheorghe Țițeica”, Constanța 

Prof. înv. primar Ivan Adela - Ionica 

 Școala Gimnazială  Gheorghe Țițeica, Constanța 
 

 

 Fiecare copil este unic. Fiecare copil se naște înzestrat cu anumite abilități, aptitudini, trăsături 

temperamentale. Fiecare copil are propriile lui nevoi, are anumite stiluri de învățare, receptează 

lumea înconjurătoare în mod diferit. Acest lucru  determină nevoia cadrelor didactice de a se raporta 

diferit la copii și chiar devine o provocare în cazul copiilor diagnosticați cu deficit de atenție. 

An de an, observăm o creștere a numărului de copii care manifestă ADHD. Modul cum ne 

raportăm la acești copii, cum venim în întâmpinarea nevoilor lor de învățare și de integrare în 

mediul școlar, constituie o provocare permanentă a cadrelor didactice. În acest sens, încercăm să 

înțelegem concepte ca atenția ca fenomen psihic și sindromul deficitului de atenţie cu 

hiperactivitate. 

Atenţia face parte din categoria fenomenelor psihice care susţin energetic activitatea. Ea este 

o funcţie prin care se modulează tonusul nervos, necesar pentru desfăşurarea celorlalte procese şi 

structuri psihice. Prezenţa ei asigură o bună receptare senzorială şi perceptivă a stimulilor, 

înţelegerea mai profundă a ideilor, o memorare mai trainică şi mai fidelă, selectarea şi exersarea 

mai adecvată a priceperilor şi deprinderilor etc. Lipsa atenţiei sau atenţia slabă duce la omisiuni în 

receptarea stimulilor, la erori în reacţiile de răspuns, la confuzii în descifrarea sensurilor, la 

utilizarea greşită a instrumentelor etc. 

Aşa cum arăta Alexandru Roşca în lucrarea „Psihologie generală”, activitatea de reflectare a 

atenţiei are un caracter selectiv. Din multiplicitatea stimulilor care acţionează la un moment dat 

asupra organismului uman, numai unii atrag atenţia, cu alte cuvinte, numai unii sunt reflectaţi cu 

deosebită claritate, ceilalţi rămân în afara atenţiei. 

Orice stimul care are o anumită intensitate, poate produce prin mecanismul inhibiţiei externe, 

distragerea atenţiei de la activitatea în care persoana este angajată. Măsura în care stimulul de 

distragere influenţează activitatea depinde de o multitudine de factori. O distragere uşoară a atenţiei 

are loc atunci când activitatea este executată fără interes sau în caz de oboseală. Mare importanţă 

are şi atitudinea faţă de agenţii de distragere; de exemplu, zgomotul din ambianţa în care lucrează o 

persoană are efecte mai nuanţate atunci când aceasta se supără pe cei care fac zgomot. Prezenţa 

agenţilor de distragere nu duce în mod obligatoriu la scăderea eficienţei activităţii. Printr-un efort 

voluntar de concentrare a atenţiei, o persoană poate lucra într-o ambianţă zgomotoasă fără a avea 

loc o înrăutăţire a eficienţei activităţii, atât pe latura cantitativă cât şi calitativă. 

Aşa cum precizau Egan, K., Popenici, Ş. în lucrarea “Educaţia elevilor hiperactivi şi cu deficit 

de atenţie”, ADHD reprezintă abrevierea în limba engleză a “Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder”, o tulburare de tip comportamental care apare tot mai frecvent ca diagnostic pentru copii 

şi adolescenţi. În 1902, medicul englez George Still a prezentat într-o serie de conferinţe ceea ce 

este considerat în prezent a fi prima descriere modernă a variatelor simptome care sunt asociate cu 

ceea ce astăzi numim ADHD. Doctorul Still a prezentat rezultatele studiului său asupra unui grup de 

20 copii pe care i-a întâlnit pe parcursul practicii sale, copii care, cu toate că nu prezentau probleme 

ale intelectului sau deficit inteligenţă       aveau -pentru a utiliza sintagmele propuse de Still-un 

deficit  de „voinţă inhibitorie” sau un „defecit morbid al controlului moral” asupra propriului 

comportament. De la acest moment studiile au avansat, fiind stimulate în special în Statele Unite, 

dar creşterea explozivă a cazurilor diagnosticate în întreaga lume au provocat, în special în a doua 

decadă a secolului trecut, o atenţie specială acordată de specialişti din domeniul medical şi al ştiinţe 

sociale asupra acestui sindrom. 
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Sindromul deficitului de atenţie cu hiperactivitate - sau ADHD – reprezintă tot mai mult o 

problemă de sănătate publică, efectele tratării neadecvate având implicaţii deosebit de grave în plan 

personal şi social. Copiii cu ADHD au dezavantaje semnificative pe termen lung în planul 

performanţelor academice, a realizărilor vocaţionale şi a dezvoltării social-emoţionale, elemente 

care au la rîndul lor un impact semnificativ asupra familiei, colegilor, şcolii şi societăţii. Cu toate că 

nu există un consens asupra modalităţilor de tratament medical, este general acceptat faptul că 

aceste efecte pot fi evitate în mare măsură prin abordarea simptomaticii specifice cu metode 

adecvate problemelor specifice ADHD, personalităţii şi contextului individului. În prezent, copiii 

diagnosticaţi sau cu potenţial ADHD sunt asistaţi prin intervenţii educaţionale, terapii psiho-

comportamentale (controlul comportamentului, tratament şi sprijin/asistenţă psihologică) şi 

tratament medical. 

Copiii cu ADHD prezintă de regulă un tip de comportament care a fost clasificat de 

specialăşti în două categorii principale: slaba capacitate de concentrare a atenţiei şi impulsivitate-

hiperactivitate. 

Copiii cu ADHD sunt marcaţi de incapacitatea de a sta liniştiţi (agitaţia în timpul orelor de 

curs este deseori o primă sursă a problemelor pe care ei le au în şcoală), de a fi atenţi la lecţiile 

predate şi la sarcinile de învăţare şi sunt tributari consecinţelor acestui tip de comportament 

indezirabil în cadrul culturii şcolare. 

Problemele care ţin de performanţele şcolare şi de interacţiunile sociale au efecte pe termen 

îndelungat, afectând întreaga viaţă a individului. Aceşti copii sunt marginalizaţi de către colegi şi se 

plasează inevitabil pe poziţii conflictuale cu cadrul didactic, prin seria de manifestări 

comportamentale incontrolabile. 

Aceşti copii au o rată mai mare de accidente şi sunt mai expuşi violenţelor în grupul de 

prieteni, atât ca agresori cât şi ca victime. Dacă nu este abordată coerent şi responsabil, copiii cu 

ADHD şi problemele asociate de comportament sunt expuşi unor riscuri ridicate de marginalizare 

socială, eşec şcolar, delincvenţă juvenilă, consum de alcool şi droguri, comportamente antisociale şi 

accidente. Deseori, impactul şi efectele ADHD se dezvoltă dramatic în perioada adultă. 

Experienţa şcolară este deseori o provocare extrem de dificilă pentru elevii cu ADHD. Ei sunt 

de regulă identificaţi rapid şi etichetaţi ca “elevi problemă” prin prisma incapacităţii manifestate de 

a respecta regulile vieţii şcolare sau de a se concentra asupra sarcinilor de lucru din clasă. Slabele 

performanţe şcolare şi frecventele întreruperi pe care le cauzează în clasă îi pun deseori în conflict 

cu cadrele didactice. 
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J. Piaget vorbea despre adaptare în termeni de asimilare și acomodare în cadrul interacțiunii 

om-mediu. Adaptarea este, deci, acordul individului cu mediul (în primul rând cu mediul 

social), presupunând acomodarea optimă la mediul dat și răspunsul favorabil la solicitările și 

exigentele sale. 

Între reuşita şcolară şi adaptarea la colectivul şcolar există o relaţie puternică, elevul 

înregistrând insuccese şcolare „atunci când e inadaptat la mediul şcolar, la colectivul clasei sale, 

când trăieşte o situaţie de excludere sau de conflict” (I. Radu. coord, 1979, p.300-320); în acest sens 

adaptarea şcolară presupune existenţa unei compatibilităţi, între natura cerinţelor şcolare şi 

posibilităţile subiective ale elevului de a le îndeplini. 

Orice conduită de devianţă şcolară presupune şi o formă de inadaptare, însemnând că 

„fenomenul inadaptării şcolare trebuie analizat, din perspectiva disciplinară (psihologică şi 

sociologică), apreciindu-se că un copil inadaptat este cel al cărui comportament, indiferent de cauză, 

îl împiedică să beneficieze de experienţele educaţionale şi sociale pe care şcoala şi familia i le 

oferă” (David, 2007, p.140). 

Adaptarea şcolară trebuie însă să răspundă unor cerinţe privind „normativitatea şcolară cu 

rolul funcţional (realizarea obiectivelor şi scopurilor şcolare, cât şi unul psihologic, reducând gradul 

de anxietate şi nesiguranţă)” (Serge Moscovici 1999. p.7). 

În schimb inadaptarea şcolară presupune absenţa unei compatibilităţi între natura cerinţelor 

şcolare şi posibilităţile subiective ale elevului, cauzele aparţinând fie elevilor fie şcolii, fie 

părinţilor, fie tuturor acestora. 

Inadaptarea comportamentală a unor elevi, vizează tulburările de relaţionare cu, colegii, 

părinţii, profesorii, căutând să atragă atenţia celorlalţi ca să „ dobândească un statut sau indica o 

imposibilitate de adaptare” (Cristina Neamţu, 2003, p. 175). 

Indicatorii inadaptării şcolare, după opinia lui Jigău, (1998, p. 19), presupune următoarele: 

aptitudinea elevului de a-şi însuşi informaţiile transmise şi posibilităţile de operare cu acestea; 

capacitatea de relaţionare cu grupul şcolar; interiorizarea unor norme şcolare şi valori sociale 

acceptate. 

Aceşti indicatori ai îndeplinirii sarcinilor de învăţare se completează cu indicatorii relaţionali, 

încât unii elevi răspund cerinţelor pedagogice, dar au probleme de adaptare în relaţionarea cu, 

colegii şi profesorii, de la clasă, sau cu respectarea unor norme, reguli, ale colectivităţii şcolare. 

Specialiştii Coaşan, Vasilescu (1988, p. 22), spun că inadaptarea şcolară poate avea mai multe 

faţete. Astfel că, orice inadaptat are un comportament ce se caracterizează „ prin încălcarea sau 

transgresarea normelor şi valorilor şcolare, elevul refuzând să respecte, regulile, obligaţiile, care-i 

revin, prin urmare nu valorizează şcoala”. 

Deoarece şcoala îşi propune asigurarea socializării educaţiilor, pentru a pregăti indivizi 

capabili de a răspunde eficient exigenţelor de integrare socială şi profesională „ neinternalizarea 

normelor şi nevalorizarea comportamentelor prosociale, conduce la ineficienţa acţiunii şcolii de a 

asigura însuşirea competenţelor necesare unei inserţii reale” (D. Eugen, 2007, p. 155-156). 

Inadaptarea şcolară în unele cazuri, asociată unor factori predispozanţi, favorizează 

manifestarea comportamentelor deviante, caracterizate prin: abaterea de la normele, regulile, 

valorile împărtăşite de comunitatea şcolară şi socială de apartenenţă. Specialiştii consideră că 

responsabilii de perturbările de comportament ale elevilor, implică „raportarea concomitentă la trei 

niveluri de analiză: incidentul propriu-zis, trăsăturile de personalitate ale autorului şi calitatea 

interacţiunilor sociale din clasă/şcoală.” (Jigău, 1998, p. 73-74). 

Dacă adaptarea școlară reprezintă un deziderat major, vizat în cadrul oricărui sistem de 

învățământ, inadaptarea școlară este un fenomen de mare amploare, cu o cauzalitate și o etiologie 
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multiplă, ce se dorește limitat și pe cât posibil controlat. Astfel, pregătirea copilului pentru o bună 

adaptare la cerințele școlii se face încă din primii ani de viață ai copilului, în familie și la grădiniță 

(grupa pregătitoare urmărește tocmai acest lucru), premergător, deci, perioadei școlare. Problemele 

de inadaptare școlară nu sunt însă apanajul primului an de școlarizare. Deși întâlnite încă de la 

intrarea în școală, situațiile de inadaptare pot să apară la orice vârstă de-a lungul perioadei petrecute 

de elev în școală, fiind însă mai frecvente la tranziția de la o etapă de școlarizare la alta (clasa I,    a 

V-a, a VIII-a etc.), deoarece aceste treceri necesită prin însăși natura lor, o readaptare a elevului, la 

noi cerințe educative, la un alt mod de organizare al procesului de învățământ etc.  

Pe de altă parte, tranziția însăși este acută în funcție de perioadele de dezvoltare ontogenetică 

așa cum le descrie J. Piaget. Organizarea școlara este legată de schimbările de dezvoltare; spre 

exemplu, creșterea puberală denotă apropierea tranziției școala generală - liceu.   

În concluzie, inadaptarea şcolară constituie o premisă a comportamentului deviant, în 

condiţiile în care socializarea în şcoală nu se produce, iar în acumulare cu o serie de factori 

predispozanţi se produce o abatere constantă de la: normele, valorile, regulile care guvernează 

convieţuirea socială. Un copil inadaptat, etichetat ca atare de către cei din jur, de profesori şi colegi 

de clasă, poate deveni un caz de profeţie care se autorealizează: concretizat în manifestarea de 

comportamente deviante. 

 

Referinţe bibliografice  

1. Allport, G. W. – Structura și dezvoltarea personalității, EDP, București, 1981; 

2. Cucoş C. – Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 1996;  

3. David, E.; Lazar C.(2007) – Comunicare, devianță și psihologia grupurilor în consilierea 

psihologică și educațională, Editura Psihomedia, Sibiu, 2007; 

4. Ghica V. – Ghid de consiliere şi orientare şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 1998; 

5. Neamţu,  C. – Devianţa  şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 2003; 

6. Neculau A. – Psihologie socială, Editura Polirom, Iași, 2004; 

7. Tomşa, Gh. – Consilierea şi orientarea în şcoală, Casa de Editura și Presa Viața Românească, 

Bucureşti, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



292 

 

INTEGRAREA COPIILOR CU CES 
 

Prof. înv.preșcolar Adina Diana Niță  
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Accesul copiilor cu cerințe educaționale speciale în școala de masă, alături și împreună cu 

elevii „normali” reprezintă o permanentă provocare pentru toate categoriile de cadre didactice, 

manageri de școală, părinți și decidenți de la nivel local sau național. 

Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a 

sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea 

contemporană şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială 

a fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă 

transformare. 

  Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu 

dizabilităţi. Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. Educaţia incluzivă are ca 

principiu fundamental un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi, care constituie un deziderat şi o 

realitate ce câștigă adepți și se concretizează în experiențe și bune practici de integrare/ incluziune. 

  Educația de tip incluziv este o educaţie de calitate, accesibilă şi care îşi îndeplineşte menirea 

de a se adresa tuturor copiilor, fără discriminare.  

 Grădinița are ca scop crearea unui program coerent și coordonat de incluziune a copiilor 

preșcolari cu diferite dizabilități, de alte etnii, proveniență socială etc. și pregătirea celorlalți copii în 

vederea acceptării acestora alături de ei, fără diferențe de manifestare comportamentală sau verbală. 

De asemenea, se impune și implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a conștiinței și a 

comportamentelor copiilor în spiritul toleranței şi nediscriminării, a acceptării de șanse egale pentru 

toți copiii. 

 Integrarea/ incluziunea poate fi susținută de existența unui cadru legislativ flexibil și realist, 

de interesul și disponibilitatea cadrelor didactice din școala de masă și din școala specială, de 

acceptul și susținerea părinților copiilor integrați, de implicarea întregii societăți civile, dar și de 

nivelul de relații ce se formează și se dezvoltă la nivelul clasei integratoare care se bazează pe 

toleranță și respect față de copilul cu probleme. Grădinița care îi receptează în colectivitatea sa pe 

copiii defavorizați și își determină intern ,,direct și indirect”, atitudinea față de aceștia este alcătuită 

din: educatoare, părinți, copii, iar la nivel extern, societatea cu numeroase instituții și diverși factori 

media. O condiție esențială pentru reușita acestor acțiuni comune ale celor trei factori activi din 

grădiniță este existența unor relații de înțelegere, constructive care se realizează prin atitudini 

deschise, prin disponibilitate, printr-un ,,pozitivism” specific ce se cimentează cu voință și 

convingere. 

 Educatoarea trebuie să cunoască deficiențele copiilor pe care îi va primi în grupă în scopul 

înțelegerii acestora și pentru a-și putea modela activitățile, în funcție de necesitățile copiilor. Grupa 

în care va fi integrat copilul  cu cerințe speciale va trebui să primească informații într-o manieră 

corectă și pozitivă despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor și pregătirea lor 

pentru a primi în rândurile lor un coleg cu dizabilități. Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea 

și aplicarea unor jocuri care permit stimularea  unor deficienţe ( motorie, vizuală, auditivă), ceea ce 

determină copiii să înţeleagă mai bine situaţia celor ce au dizabilităţi: prin povestiri, texte literare, 

prin discuţii, vizitarea/ vizita unor persoane cu deficienţe. 

 Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie să 

păstreze o aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi copii din grupă. 

Conduita şi atitudinea educatoarei trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă 

preşcolarului cu dizabilităţi. De aceea trebuie să exprime aceleaşi aşteptări şi să stabilească limite 

similare în învăţare ca şi pentru  ceilalţi copii din grupă. Ea trebuie să îşi asume rolul de moderator , 
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să promoveze contactul direct între copiii din grupă şi să direcţioneze întrebările şi comentariile 

acestora către copilul cu cerinţe educative speciale.  

De asemenea, trebuie să-i încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie pe aceştia, 

dându-le încrederea în forţelele proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse, evidenţiind unele 

abilităţi sau interese speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile 

copiilor. Copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în programul grădiniţei trebuie să dispună de 

o bună colaborare între educatoare, părinţi, psihologi şi profesorul logoped. Părinţii sunt parteneri la 

educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Relaţia de parteneriat între 

părinţi şi grădiniţă presupune informarea părinţilor cu privire la programul grupelor, la conţinuturile 

şi metodele didactice, dar presupune şi întâlniri cu aceştia, participări la expoziţii, excursii, serbări, 

vizite etc., în care sunt implicaţi proprii lor copii. 

Această relaţie a grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale este necesară şi 

benefică, ea furnizând, informaţional, specificul dizabilităţii preşcolarului, precum şi date despre 

contextul de dezvoltare a acestuia. Părinţii informează grădiniţa şi despre factorii de influenţă 

negativă care ar trebui evitaţi ( fobii, neplăceri, stimuli negativi, atitudini care determină inhibarea / 

izolarea copiilor). Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este fundamentală 

pentru reuşita participării la programul instructiv- educativ al grădiniţei. La orice copil, în mod 

particular la copiii cu dizabilităţi, gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu grădiniţa este, cel 

mai adesea, proporţional cu rezultatele obţinute de aceştia. De aceea, putem afirma că familia este 

primul educator şi are cel mai mare potenţial de modelare.  

Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă 

greutăţilor cu care acestea se confruntă. Educaţia părinţilor şi consilierea acestora au un rol 

important în integrarea copiilor cu afecţiuni de natură psihică, emoţională ori de altă natură în 

grădiniţă. Rezultatele muncii pentru promovarea incluziunii, atât directe cât şi indirecte, faţă de 

partenerii educaţionali, părinţi, apar după intervale mari de timp şi sunt efectul unui exerciţiu 

asiduu, susţinut. Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu al nivelului 

de civilizaţie atins de o anumită societate şi aceasta impune căutarea unei noi formule de solidaritate 

umană, fapt ce are o semnificaţie aparte în societatea noastră. 

Este nevoie de un parteneriat între grădiniţă- familie- comunitate, de o construcţie comună în 

folosul copilului, fără prejudecăţi, bazată pe respect reciproc, acceptare, toleranţă, indiferent de 

situaţia economică, socială sau educaţională a părinţilor. Educatoarea, la rândul ei, trebuie să 

răspundă diversităţii şi unicităţii fiecărui copil, să-şi orienteze pozitiv atitudinea, limbajul şi 

metodele pedagogice. Copilul preşcolar se află într-un proces de formare în care fiecare gest, fiecare 

cuvânt, fiecare privire din partea adulţilor care îl înconjoară poate să îi influienţeze imaginea de 

sine. Este foarte importantă atitudinea educatoarei la acţiunile copilului, apelativele, aprecierea 

pozitivă sau negativă,  pentru a-i da copilului încredere în forţele proprii.  
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Jocul oferă posibilitatea cunoaşterii nivelului dezvoltării intelectuale a elevilor, fapt ce va 

permite aplicarea unor metode pedagogice optime fiecărui caz în parte. 

Prin joc învățăm să trăim împreună cu ceilalți, învățăm să ne exprimăm, învățăm să fim! 

Copiii care se joacă mai mult, își dezvoltă mai ușor logica, empatia, încrederea în ei și în ceilalți. 

Prin joc, copilul reușește să-şi concentreze atenţia, să urmărească desfăşurarea evenimentelor la 

care asistă şi să achiziţioneze informaţia propusă de adult în procesul educaţional inclus în 

obiectivele curriculare. Pentru copil, jocul este modalitatea de a experimenta şi stă la baza stilului 

de învăţare încă din prima copilărie. 

În paginile următoare se regăsesc câteva exemple sugestive de astfel de activități (jocuri de 

dezvoltare personală), care urmăresc dezvoltarea personală a copiilor în scopul integrării eficiente 

a acestora în școală și ulterior în societate. 

„Baloane vesele si triste” 

Scop: Activitatea vizează stimularea elevilor pe direcția unei exprimări emoționale deschise, 

autentice, spontane și descoperirea abilităților empatice, antrenarea conduitelor prosociale și de 

socializare, dezvoltarea spontaneității și exersarea potențialului creativ al elevilor. 

Sarcină: După ce se umflă baloanele (galbene) cu ajutorul elevilor, aceștia vor desena (cu 

marker-ul) pe baloane stări și trăiri emoționale preferate: bucurie, tristețe, furie, mirare, îndoială, 

rușine etc. Așadar, elevii trebuie să identifice diferite stări emoționale, să confere etichete verbale 

acestor stări și să interpreteze în fața celorlalți un rol ales sau dat. 

            Baloanele se vor arunca în aer. Elevii le vor prinde pe rând și se vor identifica cu ele, 

experimentând toate trăirile. 

„Pictura sentimentelor” 

Scop: Activitatea își propune relaxarea elevilor, prin angajare tactil-chinestezică și 

facilitarea exprimării sentimentelor acestora. 

Sarcină: Sub îndrumarea învățătoarei, elevii trebuie să realizeze o dactilo-pictură (pictură cu 

degetele), reprezentând diferite stări emoționale. 

Exemple de stări emoționale exprimate: veselie, tristețe, mânie, supărare, îndoială, mirare, 

îngrijorare, frică, ură, rușine, vinovăție etc. 

Elevii sunt invitați apoi să exprime exact ceea ce simt în acel moment (un alt desen), 

folosind culorile pe care le consideră cele mai potrivite. Culorile alese, fluiditatea mișcării, 

tonurile și consistența petelor de culoare oferă indicii interesante privind afectivitatea, dar și 

calitatea cognițiilor. 

  „Ghemul magic” 
Scop: Activitatea vizează consolidarea relațiilor personale și de grup. 

Sarcină: Inițiatorul are în mână un ghem de sfoară. El va oferi ghemul unui participant 

spunându-i de ce l-a ales: ,, te-am ales pentru că ești un prieten bun, mă ajuți...” sau „te- am ales 

pentru că tu știi jocuri frumoase...” etc. Cel ales prinde sfoara și oferă ghemul altui coleg 

spunându-i ce calități a remarcat la el, de ce îl apreciază. Fiecare participant va alege cel puțin un 

coleg, până ce sfoara va forma o rețea asemănătoare unei pânze de paianjen. La sfârșit inițiatorul 

adresează întrebările: 

- Cum v-ați simtit în timpul jocului? 

- Ce ați aflat nou? 

Concluzia aparține tot inițiatorului, care va remarca faptul că într-o clasă toți colegii sunt 

conectați ca într-o rețea și că este esențial ca relațiile lor să fie bune. 

 ,,Mimă’’ 



295 

 

Scop: Recunoaşterea emoţiilor, etichetarea corectă a emoţiilor. 

Materiale: Fişă de lucru cu diferite situaţii ipotetice . 

Sarcină: Realizaţi bileţele cu situaţiile descrise în fişă şi introduceţi-le într-o cutie: 

        1. Împărţiţi elevii în două grupe şi explicaţi-le că vor avea ca sarcină să recunoască situaţia şi 

emoţiile mimate de colegi. 

2. Rugaţi elevii să-şi desemneze câte un reprezentant şi cereţi acestuia să extragă din cutie un 

bileţel şi să mimeze cât mai bine situaţia, utilizând gesturile şi mimica, astfel încât membrii 

echipei lor să poată descoperi (din maxim 3 încercări) despre ce situaţie şi emoţie este vorba. 

Această activitate se poate desfăşura şi sub forma unui concurs în care câştigă grupa ce reuşeşte să 

ghicească cele mai multe situaţii şi emoţii. 

3. Discutaţi cu elevii câteva dintre situaţiile identificate. Insistaţi pe diferenţele care pot să 

apară în reacţiile emoţionale la elevi diferiţi. 

„Portretul colegului meu” 

Scop: Activitatea vizează intercunoașterea, relaționarea în cadrul clasei, dezvoltarea 

interesului pentru ceilalți, socializarea. 

Sarcină: Fiecare elev va căuta cât mai multe informații despre un coleg. Îi întreabă pe 

ceilalți cât mai multe lucruri despre colegul respectiv. La finalul investigației va cere infomații 

despre coleg celui mai bun prieten al acestuia, apoi va realiza un desen care să-l reprezinte. Va 

găsi asemănări între felul cum arată colegul său, preocupările și preferințele acestuia și ale sale. 

Prezintă apoi aceste informații și „portretul” în fața clasei. 

„Ghicește cine sunt!” 

Scop: Activitatea are drept scop autocunoașterea și intercunoașterea. 

Sarcină: Fiecare elev scrie pe un bilețel: 

• culoarea părului 

• culoarea ochilor 

• sexul 

• vârsta 

• un hobby 

Se amestecă toate biletele într-un coșuleț, apoi învățătoarea sau unul dintre elevi extrage un 

bilet și citește conținutul acestuia. Elevii trebuie să ghicească despre cine este vorba. Cel 

recunoscut preia sarcina jocului. 

„Ce culoare au emoțiile mele?” 

Scop: Orice culoare poate fi asociată cu una sau mai multe emoții, precum orice emoție 

poate să aibă propria ei culoare. 

Obiectivul jocului este de a ajuta elevii să-și înțeleagă emoțiile și să le verbalizeze, 

asociindu-le cu culori. 

Materiale necesare: Câte un set de cartonaşe colorate în 6 culori (galben, portocaliu, roşu, 

albastru, verde şi negru) pentru fiecare elev. 

Sarcină: Fiecare elev primește un set de cartonașe colorate, apoi fiecare pe rând este rugat 

să aleagă cartonaşul care se potriveşte cel mai bine cu felul în care se simte el pe moment. Apoi 

roagă-l să denumească o emoţie care se potriveşte cu cartonaşul lui. Cere-i apoi să aleagă alt 

cartonaş şi să spună o emoţie care se potriveşte cu culoarea aleasă. Repetă acelaşi lucru cu toate 

cartonaşele. 

Bine de știut: Fiecare dintre noi asociem la aceeaşi culoare emoţii diferite. Spre exemplu, 

pentru unii roşu înseamnă pasiune, pentru alţii furie, frică. De aceea este foarte important să laşi 

copilul să găsească propriile asocieri culoare-emoție, fără să îl corectezi sau să îi spui că greşeşte. 

Nu există răspunsuri corecte sau greşite când vine vorba de emoţii. Acceptă pur şi simplu emoţia 

spusă de el şi încurajează-l să continue. 

„Mă simt bine când...” 

Scop: Identificarea şi conştientizarea acelor activităţi care generează atitudini şi stări 

pozitive. 
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Sarcină: Fiecare elev primeşte o foaie de hârtie pe care va trebui să scrie 6 propoziţii care 

încep astfel: „Mă simt bine când …” 

La final, toate fişele sunt citite cu voce tare de către fiecare elev şi afişate în sala de clasă. Se 

vor scoate în evidenţă preocupările pe care majoritatea elevilor le au în comun. De asemenea se va 

discuta impactul afectiv al acestor activităţi asupra stării lor emoţionale. 

 „Roata emoţiilor” 

Scop: Conştientizarea, exprimarea și etichetarea corectă a emoţiilor. 

Sarcină: Se prezintă elevilor „Roata emoţiilor”, explicându-le că o vor utiliza într-un joc 

pentru a înţelege mai bine emoţiile lor şi ale celorlalţi. În acest joc, câte un elev va învârti săgeata 

roţii şi când acesta se opreşte la o emoţie, va încerca să identifice şi să reproducă emoţia, să dea 

exemple de situaţii în care s-a simţit în acest fel. Se precizează că, în cazul în care roata se opreşte 

tot la aceeaşi emoţie, se va roti din nou, pentru a se putea discuta toate emoţiile. 

Nu uitaţi să lăudaţi copiii pentru recunoaşterea şi etichetare corectă a emoţiilor! 

 „Oglinda mea” 

Scop: Autocunoaştere, dezvoltarea imaginii de sine. 

Descrierea exerciţiului: Fiecare elev îşi va alege un personaj preferat (din desene animate, 

din filme etc.), şi va „cere” personajului respectiv să scrie 4-5 caracteristici ale sale (ale elevului) 

pe care să le şi justifice.         

Chiar dacă în prima fază vor fi descrise probabil caracteristici fizice, instrucţiunile vor viza 

intrarea mai în profunzime, spre caracter, aptitudini, calităţi personale, comportament. Într-o altă 

variantă, sau într-o fază ulterioară a exerciţiului, copilul va primi instrucţia să îşi aleagă o persoană 

(reală) din anturajul său, şi să-şi imagineze cum l-ar caracteriza aceasta. De exemplu, Mihai îl va 

alege ca personaj preferat pe „Superman”, care va trebui să spună (sau să scrie) câteva lucruri 

despre Mihai. În faza următoare, Mihai o poate alege pe „mama”, care să îl caracterizeze, în 

acelaşi mod. Exerciţiul îl îndeamnă pe copil la o explorare a propriei persoane, realizată într-un 

mod indirect, prin intermediul personajului preferat, determinându-l la o auto-observare „din 

exterior”. Această aparentă detaşare de propria persoană poate uşura atât identificarea şi 

verbalizarea unor caracteristici, comportamente sau calităţi, în special la copiii de vârstă şcolară 

mică, cât şi perceperea mai bună a modului în care sunt „văzuţi” de cei din jur. 

  „Zarul” 

Scop: Recunoasterea și exemplificarea emoțiilor. 

Sarcină: Se foloseste un zar având pe fiecare din cele 6 fețe o imagine sugestivă pentru câte 

o emoție (furie, tristețe, bucurie etc.) Câte un elev dă cu zarul, identifică emoţia, apoi povesteşte o 

întâmplare ce exemplifică emoţia.  

„Inima zdrobită”  

Scop: Activitatea are drept scop să-i ajute pe elevi să înțeleagă modul în care 

comportamentul lor afectează sentimentele celorlalți. 

Sarcină: Fiecare elev primește o inima decupată din hârtie de culoare roșie. Învățătoarea 

scrie pe tablă 10 expresii jignitoare pe care elevii le-au auzit sau le-au folosit vreodată unii la 

adresa altora. De exemplu, „nu ai fost invitat”, „nu ai ce căuta cu noi", „ești murdar”, „ești sărac” 

etc. Acestea sunt scrise fără a face referire la o persoană anume. Sunt scrise apoi pe tablă alăturată 

10 afirmații pozitive, plăcute pe care ei le-au auzit sau le-au exprimat unii la adresa altora. 

Învățătoarea citește lista cu expresii jignitoare. Se cere copiilor ca de fiecare dată când aud o 

expresie negativă să îndoiască, să facă un pliu pe inima pe care o au în față. (după ce se citesc 

câteva expresii, se verifică dacă toată lumea a făcut îndoiturile corect). Învățătoarea citește apoi 

lista cu expresii plăcute. Regula este, de data aceasta, ca, după fiecare expresie pozitivă auzită, 

fiecare copil să desfacă o îndoitură de pe inimă. Se cere apoi copiilor să observe faptul că, deși 

inimile și-au recăpătat forma inițială, ele arată totuși diferit, fiind pline de „cicatrici”. Se poartă 

apoi discuții referitoare la modul în care acțiunile, vorbele și faptele noastre lasă amprente, 

„cicatrici”, în inimile celor din jur. 
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ÎNVĂȚĂM ÎN RITM PROPRIU - SUNTEM UNICI 

 

Profesor psihopedagog Elena-Ana Stamin 

 Școala Gimnazială Specială Nr.1, București  

Profesor inv. primar Alina – Doina Nedelcu  

Școala Gimnazială  Nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, Constanța 

  

Experiența la clasă ne-a arătat de-a lungul anilor că fiecare copil este unic. Fiecare copil este 

înzestrat cu anumite calități, aptitudini care pot fi dezvoltate pe parcursul cursul vieții. Măiestria  

cadrului didactic de a alege metodele și strategiile de a dezvolta aceste calități cu care se naște 

copilul este extrem de importantă. Trebuie să se țină cont de faptul că aceste metode nu se potrivesc 

tuturor copiilor. Acestea trebuie adaptate atât particularităților lor de vârstă, cât mai ales 

particularităților individuale ale acestora. 

 Până la intrarea în școală, copiii stăpânesc aproape în întregime sistemul gramatical și 

regulile generale de formare a cuvintelor. Ei au învățat primele cuvinte imitând pe cei din jurul lor. 

Ajunși la vârsta școlară, copiii sunt puși  în situația de a răspunde complet, precis, de a descrie 

imagini, obiecte, persoane. Trebuie să reproducă texte sau să redea logic evenimente. Astfel, 

activitatea școlară oferă posibilitatea exersării limbajului.  

Ajuns la școală, copilul învață să folosească o nouă formă de limbaj, cel scris. Din acest 

moment, cuvintele capătă o formă vizuală iar însușirea lor depinde de o serie de abilități pe care 

copilul trebuie să le dețină. Numai că acest amplu proces va cunoaște diferențieri de la copil la 

copil, ce depind de maturizarea psihică, cognitivă, socială, emoțională. 

Însușirea citit-scrisului depinde de o multitudine de factori interni și externi și cunoaște 

diferențieri între persoane. Atunci când se constată perturbări în dezvoltarea psihică generală, în 

dezvoltarea motricității și a psihomotricității, a activității normale a analizatorilor, al analizei și 

percepției auditive, motorii și vizuale a achizițiilor verbale și a conduitei verbale, însușirea actului 

lexic și grafic va fi periclitată. 

Actul lexico-grafic presupune un efort voluntar din partea elevului, este o activitate complexă, 

dificilă, pe care nu o poate desfășura independent. Slaba înțelegere a celor transmise, lipsa 

capacității de a-și organiza sarcina de lucru, fatigabilitatea ce intervine rapid și pierderea motivației 

pentru învățare periclitează implicarea în activitate și garanția reușitei.  

Învățarea scrisului și cititului este influențată de integritatea funcțiilor de la nivelul întregului 

psihism: intervine gândirea și memoria, care oferă informațiile de bază, intervine limbajul ca mod 

de exteriorizare a celor asimilate, intervine percepția, cea care dă un sens stimulilor, intervine 

motricitatea ca funcție executantă.  

În primul rând, capacitatea de înțelegere atât a cerințelor sarcinii cât și a necesității 

desfășurării activității este redusă. Literele învățate tind să se piardă dacă nu se repetă frecvent. 

Tulburările în sfera perceptivă, auditivă și vizuală, duc la confuzii între grafeme. Auzul fonematic 

slab reprezentat face ca sunetul să fie eronat perceput și substituit cu altul asemănător. Lipsa 

capacității de seriere face ca înlănțuirea pe care o presupune lexia să fie deficitară. Capacitatea slabă 

de concentrare determină omisiuni de litere/grafeme. Motricitatea și psihomotricitatea perturbată nu 

permite încadrarea în spațiul paginii – așa apar grafeme deformate. Dorința de a ieși cât mai repede 

dintr-o astfel de sarcină dificilă determină elevul să finalizeze fără a îi păsa de rezultat. Într-un ritm 

alert de citire se pot omite sau adăuga sunete. Astfel se conturează un tablou simptomatologic al 

dificultăților în însușirea limbajului scris-citit de către școlarii mici ce constă în omisiuni, confuzii, 

substituiri, adăugiri, deformări de sunete/grafeme.  

Pentru intervenția timpurie în prevenirea apariției tulburărilor lexico-grafice se recomandă să 

participe o echipă interdisciplinară, formată din numeroși specialiști ce supraveghează 

copilul:învățător,  psihopedagog, logoped, pentru a puncta împreuna un diagnostic precis și un 

program recuperator complex, individualizat și planificat în timp.  
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Obiectivele specifice vor fi proiectate pornindu-se de la tabloul dezvoltării generale a 

copilului și a interconectării lui cu mediul social în care se dezvoltă, dar numai după ce aceste 

aspecte vor fi examinate prin intermediul convorbirii cu familia, cu logopedul, cu factorii de mediu 

și educativi implicați, prin aplicarea de probe și teste specializate, prin observație permanentă, prin 

studiul produselor activităților individuale. Toate acestea trebuie să fie clare, expresive și legate de 

mediul de viață al copilului.  

Odată depistat cazul, se trece la investigarea lui începând cu realizarea anamnezei, o activitate 

de informare asupra stării copilului prin discuții cu părinții referitoare la datele cronologice ale 

acestuia și despre sarcină, bolile copilăriei sau alte boli, naștere, evoluția somatică, elemente 

edificatoare psihomotrice: gângurit, mers, citit, primele silabe, primele cuvinte, precum și 

dezvoltarea relațiilor intrafamiliale, integrarea copilului în familie. 

Examenul dezvoltării fizice privește vârsta în ani și luni, înălțimea în centimetri, greutatea la 

naștere, durata perioadei de gestație, corelația dintre înălțime și greutate. Se face și examenul 

oftalmologic pentru evidențierea calității acuității vizuale. Examinarea acuității auditive este și ea 

importantă, astfel că se va face copilului un examen audiometric. 

În cabinetul logopedic vor fi date probe de îndemânare manuală, care să releve activitatea 

oculomanuală, prin răsfoitul unei cărți, observarea distanței pe caietul pe care desenează, dacă se 

apropie exagerat de caiet, dacă se poate sau nu concentra, dacă clipește des, dacă este suspect de 

vedere deficitară. De asemenea, copilul va fi supus unor probe de înțelegerea a vorbirii, cerându-i să 

repete întrebarea, să execute un ordin, să pronunțe cuvinte date, cu predominare consonantică 

Totodată, se face și examenul praxiei prin urmărirea mimicii gesticulare, cerându-i-se 

copilului să facă gesturi simple ca strânsul pumnilor, bătutul din palme, scosul limbii, umflatul 

obrajilor, precum și mișcări de imitație. 

Examenul lateralității presupune investigarea dominanței manuale, a membrelor inferioare și 

dominanța oculo-manuală.   

Specialistul are în vedere și determinarea orientării spațiale, astfel că el trebuie să constate 

dacă copilul are clare noțiunile sus-jos, înainte-înapoi, gras, deasupa-dedesubt, alături, stânga-

dreapta etc. 

În funcție de particularitățile psihoindividuale, este necesar ca pentru fiecare elev să se 

proiecteze acele activități care vin în sprijinul nevoii de dezvoltare. Activitățile de învățare a scris-

cititului de către școlari trebuie să aibe la bază stimularea/dezvoltarea funcțiilor psihice implicate: 

atenția, prin diversitatea activităților și materialelor de lucru; limbajul oral, prin expunerea la situații 

concrete de comunicare; motivația, prin activități simple și utile, care să permită succesul și 

creșterea stimei de sine; auzul fonematic, prin jocuri de pronunție, de identificare de sunete diverse; 

motricitatea și orientarea spațială, prin jocuri de mișcare sau activități grafice.  

În învățarea citit-scrisului este important ca profesorul să aleagă metodele cele mai adecvate, 

să cunoască potențialul copilului și să folosească  acele paliere pe care acesta le are dezvoltate. 

Atunci când copilul întâmpină dificultăți în însușirea actului lexico-grafic, este necesară realizarea 

unei echipe multidisciplinară formată din cadru didactic-părinte-logoped/psihopedagog. 
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JURNALUL CLASEI- ACTIVITAȚI ONLINE 
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Școala corespunde ideii de „learning organization”, învață și produce învățare. Specificul ei 

decurge, în esență, din faptul că este investită cu funcția de a produce învățare și își structurează 

toate celelalte aspect organizaționale și funcționale în această direcție. Procesul de învățare se 

desfășoară după reguli și norme precis determinate. COVID 19 a avut un puternic impact asupra 

școlilor din întreaga lume. Organizația școlară, în ansamblul ei, a fost pusă în fața unui proces brusc 

de adaptare, a fost nevoită să găsească răspunsuri rapide într-o situație absolut nouă și fără 

precedent. 

Schimbarea modului de predare față în față către online ca răspuns la o criză globală este o 

soluție necesară care aduce cu sine o mulțime de provocări. Lucrarea de față își propune o scurtă 

analiză a încercării de adaptare și de tranfer a activității din sala de clasă către activitatea online la 

clasa pe care am coordonat-o în această perioadă. 

Cercetările arată că pentru un grup de persoane față în față este nevoie de aproximativ șase 

minute ca să schimbe între ele 600 de cuvinte. Aproape o oră durează să acoperi un asemenea 

schimb de cuvinte utilizând comunicarea electronică de tip email sau Google Docs.(Kock, 2005). 

La nivel primar durează și mai mult având în vedere faptul că abilitățile de comunicare nu sunt 

suficient dezvoltate. Nu ne putem aștepta să realizăm o replică a unei zile de școală în contextul de 

învățare de acasă având în vedere și particularitățile fiecărui cămin în parte. Să nu uităm faptul că 

elevii pot împărți dispozitivele electronice cu alte persoane din casă, că au nevoie de ajutor în 

utilizarea acestora sau că trebuie să aștepte ca părinții să se întoarcă acasă de la lucru. Cu factorii 

perturbatori din casă nu ne putem aștepta la o capacitate de concentrare la fel ca cea din clasă. 

Trebuie să acceptăm faptul că nu putem face la fel de mult ca la școală și nici copiii nu pot. 

Primul pas al reorganizării și transferului activității școlare online a fost o evaluare a 

resurselor la care se putea apela. Am contactat fiecare familie în parte și am stabilit un dialog cu 

părinții și copiii și din datele colectate am reușit să stabilesc reperele de timp în care se putea 

desfășura activitatea și canalele tehnice. Am stabilit ca mijloace de comunicare grupul de 

WhatsApp al părinților și am realizat un grup privat de Facebook al clasei. Zilnic am desfășurat pe 

Zoom timp de două ore activități online. 

Am încercat să fiu realistă asupra a ceea ce puteam face într-o zi sau până la sfârșitul anului 

școlar și am stabilit anumite priorități. Am considerat înțelept să mă concentrez pe consolidarea 

cunoștințelor deja însușite și să încerc să introduc noi concepte pe măsură ce activitatea on line 

demonstra că răspunde nevoilor elevilor. Am încercat să am o abordare integrată a conținuturilor, 

să-i încurajez să își prezinte lucrările realizate în orice tip de format și cu orice fel de materiale 

aflate la îndemână. Am dorit să se simtă conectați unii cu ceilalți chiar dacă nu s-au putut întâlni.    

I-am încurajat să ia legătura unii cu ceilalți în afara activităților comune pentru a le da posibilitatea 

să își împărtășească ideile și experiențele, să învețe unul de la celălalt. 

Activitățile au fost organizate pe zile și pe materii. Am grupat conținuturile după modelul unei 

unități de invățare care a fost transformată acum în episod de serial online și am corelat subiectele 

activităților desfășurate în comun dar și pe cele desfășurate individual la o temă dată. 

Fiecare clasă are propriile ei reguli, propria ei rutină și propriile ei așteptări pentru 

comportament și pentru învățare. Învățarea de acasă a adus un nou set de reguli, de așteptări nu 

numai pentru învățarea de acasă, dar și pentru viața de familie. 

În activitatea on line setul de reguli convenite a fost adus la cunostință elevilor, dar și 

părinților. Am transmis orarul, reperele orare ale activității, modul în care se transmit temele 

realizate, modul în care se realizează conexiunea. Am stabilit modul în care se poate interveni în 

activitățile cu conexiune directă și modul în care se pot pune întrebări, se pot face precizări, se pot 

face precizări.  
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În organizarea activităților am ținut cont de o secvență de activare în care am invitat elevii  să 

se gândescă la anumite noțiuni învățate și la ce le pot folosi, o secvență de explicare în care elevilor 

le-au fost explicate anumite noțiuni noi, au fost familiarizați cu strategii de învățare, li s-au oferit 

exemple de aplicare a acestor cunoștințe, secvența de practică în care elevii aplică, exersează ceea 

ce au învățat în diverse  moduri, o secvență de reflecție în care elevii se gândesc la ceea ce au 

învățat și rezolvă independent anumite sarcini, secvența de recapitulare care se va derula după o 

perioadă de pauză.  

Am invitat elevii să devină pentru cinci minute liderii grupului și să realizeze o activitate pe 

care să o prezinte în fața tuturor. Au fost realizate activități atractive, interesante, care au pus în 

lumină calitățile fiecărui copil. A fost o dovadă de curaj și de implicare, un mod de a depăși anumite 

bariere în comunicare și în interacțiunea cu clasa. Am luat parte la lecții de dans, la experimente 

științifice, la prezentare unor jocuri, a unor tehnici de lucru în desen, modelaj, a unei lecții de 

programare. Am constatat implicarea familiei în pregătirea și prezentarea acestora.  

Pentru că eram conștientă de așteptările pe care le au copiii de la acest tip de activitate, având 

în vedere că ei asociau înainte de a participa la școala online ecranul cu un moment de recreere și de 

distracție, am încercat să includ și momente inedite care să îi înveselească, să realizeze o conexiune 

socială de care erau lipsiți în acea perioadă. Am organizat o zi în pijamale, o zi în haine de gală, 

ziua coafurilor ciudate, vânătoarea de comori prin casă, dovezi că și părinții au fost copii, am 

prezentat animalul preferat, am prezentat jucăria preferată, fotografia preferată din casă etc. 

Rezultatele activității au fost organizate sub formă de colecții. Avem o colecție de desene, de 

colaje, de lucrări 3D, animalul preferat, peisaje, experimente, rețete. Este necesar să precizăm că 

elevii au fost încurajați să își exprime opiniile, ideile, să pună întrebări și să ceară lămuriri la fel ca 

atunci când se aflau împreună cu colegii. 

Experiența de predare online demonstrează faptul că elevii au nevoie să comunice, să își 

concentreze atenția și este absolut necesar sprijinul părinților sau al altor adulți din preajma lor. Am 

organizat întâlniri cu părinții pe aplicația online Zoom. Am explicat modul în care ne desfășurăm 

activitatea și modul în care pot ajuta. Ca părinte este important să monitorizezi învățarea copilului, 

de exemplu, formulând întrebări despre ce învață, despre progresele pe care cred că le-au făcut, 

despre modul în care anumite lucruri pot fi schimbate. Am sugerat și activități de familie și am 

primit confirmări că s-au desfășurat și au avut succes. 

Am încheiat anul școlar printr-o serbare în care am evocat momentele cele mai frumoase ale 

anului încheiat. Am formulat o listă de sugestii pentru activități de vacanță fără titlu de 

obligativitate.  

Ca o concluzie a acestei analize succinte pot să afirm că oricât de atractive pot fi acest gen  de 

activități, emisiunile educative, programele pentru copii,  activitățile din mediul virtual,  nu pot 

înlocui interacțiunea socială, conversația cu un adult, activitatea împreună cu alți copii. 

Modul de abordare al activității de învățare online trebuie să se adreseze tuturor elevilor, 

fiecare să se regăsească în activitate, să poată să îndeplinescă cerințele și fără ajutorul unui adult 

avâund în vedere că în această perioadă nu toți copiii au putut beneficia de ajutorul cuiva. 

Copiii au nevoie de repere clare în activitatea lor, de o rutină, trebuie să știe ce au de făcut, 

care sunt așteptările și au nevoie de o evaluare a activității pe care au desfășurat-o. 

În această perioadă dificilă este important să ne facem timp pentru feed-back în așa fel încât 

părinții și copiii să simtă sprijinul profesorilor, să simtă că nu trec singuri prin asta. 

În ghidul dedicat învățământului primar pentru următorul an școlar se precizează: „Reluarea 

activității școlii nu trebuie înțeleasă că reluarea funcționării școlii, o nouă cultură organizațională 

este necesară pentru a dezvolta creativ un nou mod de a educa.” Prin ceea ce am prezentat în 

materialul de mai sus nu fac decât să confirm cele susținute de ghidul recent elaborat.  

Perioada parcursă trebuie privită ca un important semnal de alarmă care să atragă atenția 

asupra organizării unei alternative la educația tradițională în școală cu prezența elevilor și a 

profesorilor în sala de clasă.  
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MATEMATICA PRIN TOATE SIMȚURILE 

JOCURI DIDACTICE 

 
         Prof. înv. primar Constanda Moraru  

         Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian”, Constanța 

            

 

Jocul didactic  reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care urmăresc  obiective de 

pregătire intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului. Încorporat în activitatea didactică, 

elementul de joc imprimă acesteia  un  caracter mai viu și mai atrăgător, aduce varietate și o stare de 

bună dispoziţie funcțională, de veselie și bucurie, de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei 

şi a plictiselii, a oboselii.  Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobândeşte 

funcţii psihopedagogice  semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecţii, sporind 

interesul de cunoaştere faţă de conţinutul lecţiei, contribuind la înțelegerea și rezolvarea cu ușurință 

a problemelor. 

Aceasta metodă este cu atât mai actuală cu cât computerizarea tinde să ia locul jocurilor 

propriu-zise, cu cât observăm pe zi ce trece că elevii nu mai ştiu să se joace, cu cât observăm că 

avem tendinţa să superintelectualizăm activitatea copiilor de vârstă şcolară mică, forţaţi cumva de 

curentul de a fi în pas cu vremurile şi de a fi la nivelul competiţiei lansate de societatea şi şcoala 

secolului XXI. 

Vă supun atenției câteva jocuri descoperite și folosite de mine în activitatea didactică, jocuri 

ce mă ajută să-mi dinamizez și să-mi eficientizez lecțiile, să flexibilizez gândirea copiilor, să-i ajut 

să rezolve mult mai ușor diferite situații problematice/probleme. Trăind matematica prin toate 

simțurile, așa cum propun în  jocurile următoare, elevii vor învăța jucându-se, vor interioriza 

operațiile matematice în mod natural, vor calcula rapid, corect, cu plăcere. 

1. PRINDE MINGEA – Acest joc urmărește implicarea simultană a simțului tactil, auditiv, 

vizual, al echilibrului și al propriei mișcări, cu calculul matematic mental. 

Jocul se adresează claselor pregătitoare, I și a II-a, ca  exerciţii pregătitoare pentru învățarea 

înmulțirii, până la învăţarea propriu-zisă a acestei operații matematice. 

Copiii aruncă mingea de la unul la altul numărând din 2 în 2, din 3 în 3, din 4 în 4 etc., de 

regulă după ce desprind șirul dintr-un cântecel ritmat. 

Se organizează cu participarea a minim 2 copii, sau mai mulţi, aşezaţi în cerc. Pot fi impuse 

reguli ca cel care scapă mingea sau care greşeşte şirul să iasă din joc, să execute o „pedeapsă” etc. 

 2.ȘIRURI SIMULTANE -  Mai mulţi copii (2 ,3 sau 4 ) aşezaţi  în faţa clasei primesc câte o 

minge de dimensiune potrivită, pe care o vor bate în podea (aruncă în sus) la auzul fiecărui număr 

din şirul pe care îl reprezintă: ( ex- 2,3 ; 2,3,4 ; 4,5,6 ; 5,10 ; 3,6,9 etc.). Fiecare din copii va 

reprezenta un șir al unui număr. Ceilalţi copii numără din 1 în 1 şi sunt atenţi dacă s-a bătut mingea 

corect. Pot fi numiți monitori pentru fiecare șir, care să urmărească corectitudinea execuției. Copilul 

care greşeşte sau scapă mingea este înlocuit. La sfârşitul jocului (de regulă se numără până la 100) 

elevii trebuie să spună la ce numere s-a bătut  în acelasi timp cu mingea în podea (să descopere 

intuitiv cel mai mare multiplu comun). 

3.ȘIRURI ÎMPLETITE - se cere  ca în cadrul unui şir scris  să descopere un altul, 

anticipându-se cel mai mare divizor comun sau cel mai mic multiplu comun ( se pot încercui 

numerele cu creioane colorate de culori diferite, se pot colora  sau sublinia etc.). 

 Ex.1. Subliniați  în șirul numerelor de la 1 la 30 numerele care fac parte din șirul lui 2. 

Colorați cu galben numerele din șirul lui 3 : 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,…. 

Observați și  scrieți care numere sunt atât subliniate  cât și colorate și  spuneți ce ați observat.  

 ( Răspuns așteptat: 6, 12,18 sunt numere care aparțin atât șirului nr 2 cât și șirului nr. 3) 

Ex.2:  

Găsiți și scrieți șiruri de numere în șirul dat : 
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2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40… 

Răspunsuri așteptate : 

2,4,6,8,10,12,14,16…….. șirul lui 2 

4,8,12,16,………șirul lui 4  

8,16, 24,32,…… șirul lui 8 

10,20,30,40,……șirul lui 10 

12,24,36………..șirul lui 12  

4.PIRAMIDA NUMERELOR - exercițiul constă în decompunerea unor numere în sume de 

termeni egali pe baza unui desen și transformarea (scrierea) pe baza acestuia a tuturor operațiilor 

descoperite în piramidă (adunare, scădere, înmulțire, împărțire), pe măsură ce sunt învățate la clasă. 

Se aleg numere cu mulți divizori: 24,36,480 etc. 

5. CERCUL MAGIC - se desenează un cerc pe tablă (pe foaie dacă jocul se joacă în perechi). 

În cerc sunt scrise numere alese astfel încăt să se poată efectua operații învățate. În afara lui se scrie 

semnul unei operații matematice și un număr cu care se fac calcule orale. Se indică vizual  numărul 

din interiorul cercului cu care să se opereze. Se așteaptă răspuns rapid, corect.  

6. DESCHIDE OCHII ȘI URECHILE -  Exercițiul antrenează simultan văzul, auzul, calculul 

mental. Sunt arătate mai multe degete ce reprezintă un număr (sau un jeton pe care este scris un 

număr) și se cere să se adune/ înmulțească/scadă/împartă cu un număr reprezentat de un număr de 

sunete provocate de bătăi din palme, tropotitul picioarelor, lovirea obiectelor etc. Trebuie să se 

răspundă rapid, corect. Într-o altă variantă care se adresează simțului tactil se poate „scrie” pe 

spatele copilului (sau în palma copilului, fără ca acesta să vadă) o cifră. Cu numărul „scris” se 

efectuează operația cerută, folosind număr dat de sunete, imagini etc.  

Mijloc activ şi eficace de instruire şi educare a şcolarului, jocul poate fi folosit cu succes în 

captarea atenţiei pe tot parcursul activităţii didactice, conducând la evitarea plictiselii, 

dezinteresului. Relevând legătura dintre joc şi munca copilului, Jean Piaget a pus în evidenţă   

aportul jocului la dezvoltarea intelectuală a şcolarului. De aceea, el susţine că ,,toate metodele 

active de educare a copiilor mici să furnizeze acestora un  material corespunzător pentru ca 

jucându-se, ei să reuşească să asimileze realităţile intelectuale care, fără aceasta, rămân 

exterioare inteligenţei copilului.’’ De esemenea, vorbind despre jocurile didactice, Ursula Șchiopu 

preciza că ele „educă atenția, capacităţile fizice, intelectuale, perseverenţa, promtitudinea, 

spiritul de echipă, de ordine, dârzenia, modelează dimensiunile etice ale conduitei”.                      
Poate că e bine să ne amintim atunci când suntem în faţa vlăstarelor pe care le modelăm că 

vârsta lor este vârsta jocului, iar în activităţile didactice ce le  desfăşurăm cu ei să fie folosite cât 

mai multe jocuri. 

            Continui să cred că  motto-ul recomandat   activității didactice este: 

         „DĂRUIEȘTE EMOȚII PE CARE TIMPUL NU LE POATE ȘTERGE! 
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JOCURILE DE MIŞCARE   

 INFLUENŢA LOR ASUPRA DEZVOLTĂRII PERSONALITĂŢII  

LA ŞCOLARUL MIC 
                                                            

Profesor învăţământ primar Alina-Elena Ciubotaru  

                                                            Şcoala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea”, Constanţa 

 

 

În societatea contemporană, apăsată de sedentarism, stres și agresivitate, activitatea sportivă 

trebuie să-și recapete rolul ei social major. Este o realitate faptul că mulți copii practică jocurile pe 

calculator, că trăiesc „într-o realitate virtuală”, că prietenii lor sunt și ei „virtuali”, or, acest lucru 

trebuie echilibrat prin practicarea jocurilor „ în viața reală ”, cum le place chiar lor să spună. Mulți 

sunt părinții care încurajează acest comportament ; la fel de mulți sunt și cei care-i scutesc pe copii 

de la orele de educație fizică, de aceea trebuie să readucem în atenția socială celebrul dicton al lui 

Juvenal : „Mens sana in corpore sano” și să sustragem elementele pozitive ale idealului educațional 

al societății antice ateniene, formulat de Platon : „ Kalos kai agatos ”- „om frumos și bun” . 

Referindu-se la relaţia dintre joc şi muncă Ed. Claparede16, sublinia faptul că jocul şi munca 

sunt capetele unei linii care parcurge o gradaţie nesimţită, drumul pe care l-a croit natura pentru 

evoluţia copilului. 

Şcolarul mic îşi împarte timpul între învăţătură şi joc, în funcţie de orarul şcolar şi de 

pregătirea lecţiilor. Dezvoltarea psihică, influenţată de conţinutul activităţii de învăţătură, va 

determina unele schimbări de atitudine faţă de joc. Evoluat din punct de vedere al sociabilităţii, 

şcolarul mic participă la jocuri în grup, se manifestă zgomotos, ţine la regulile întrecerii pentru care 

discută mult şi bătăios. 

Prin joc, copilul cunoaşte realitatea înconjurătoare, se pregăteşte pentru viaţa sau se destinde. 

Pe de altă parte, jocul este un mod minunat de socializare, de racordare a copilului la cerinţele etice, 

la comportamentul civilizat. Orice copil, de orice vârstă, agreează compania prietenilor săi şi 

solicită atenţia celorlalţi. Prin joc, fiecare se poate afirma, se poate manifesta ca entitate liberă. 

Regulile jocului sunt „standarde sociale” incipiente. Supunându-se azi unor reguli impuse de grupul 

de joacă, în viitor se va putea supune unor norme sociale şi morale. În joc pot să apară şi 

animozităţi, relaţii de respingere. Rezolvarea lor îi pregăteşte pe copii pentru „contactul social”, 

pentru „negociere”. 

În cadrul jocului se stabilesc ierarhii: conducătorii de joc, copiii care execută şi chiar copiii 

izolaţi de grup. Este un mod de integrare primară în ierarhia socială, de învăţare a rolului de 

conducător şi condus, de lider sau de subordonat. Observând cu atenţie jocurile copiilor, vom 

constata o strânsă corelare a lor cu evoluţia socială. 

Activitatea ludică este acceptată fără rezerve şi ne permite să urmărim copilul în toate 

aspectele ce vizează educaţia intelectuală, emoţională, socială şi morală. 

De asemenea, prin activităţile şi obiectivele propuse vom compensa anumite lacune sau 

carenţe educaţionale, afective, de socializare, comportamentale sau anumite handicapuri fizice sau 

intelectuale. 

Jocul este una din activităţile prin care copilul învaţă să cunoască lumea reală. Prin joc, copilul 

cunoaşte şi descoperă lumea şi viaţa. Jocul este forma de activitate prin care, în situaţii imaginare, 

copilul îşi realizează tendinţele şi dorinţele nerealizate. 

Caracterul şi conţinutul jocurilor este condiţionat de : 

 impresiile furnizate copilului de realitatea socială;  

 relaţiile dintre adulţii din mediul apropiat (relaţiile social-morale care reflectă normele 

morale).  

                                                 
16 Claparede, E. - Psihologia copilului şi pedagogia experimării, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975 
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Pedagogia şi psihologia se ocupă de observarea, descrierea şi explicarea jocului copiilor şi 

adulţilor, căutând să stabilească natura şi semnificaţia acestuia şi să indice locul lui în planul vieţii. 

În încercarea de a determina funcţia biologică a jocurilor, unii autori le consideră descărcarea unui 

surplus de forţă vitală17, alţii sunt de părere că orice fiinţă vie, când se joacă, manifestă un spirit de 

imitaţie congenital18. 

Faptul că jocurile de mişcare se practică în şcoală, în viziunea copilului capătă diferite 

semnificaţii, deşi copilul trăieşte şi activează mai intens în cadrul jocului decât în realitate, mediul 

ambiant exercită totuşi o influenţă dintre cele mai puternice asupra jocului la copii. De asemenea 

jocul este un exerciţiu care pregăteşte copilul pentru viaţă, este oglinda mediului în care trăieşte şi 

se dezvoltă. Încadrând jocurile în categoria metodelor bazate pe acţiune, pedagogul I. Cerghit19 le 

consideră metode de simulare în care sunt imitate situaţii foarte variate, de exemplu din viaţa şi 

activitatea curentă a adulţilor.  

După  M. Epuran20,  cele mai importante caracteristici ale jocurilor sunt: 

 activitatea naturală - izvor de trebuinţe ludice; 

 activitatea liberă - participarea benevolă, lipsită de constrângere; 

 activitatea spontană - fiinţa umană este oricând dispusă pentru joc; 

 activitatea atractivă - provoacă stări afective pozitive: plăcere senzorială, stări tensionale, 

satisfacţia succesului etc.; 

 activitatea totală - angajează toate componentele fiinţei umane (fizice, psihice, sociale etc.); 

 activitatea dezinteresată - deosebită de muncă, avându-şi scopul în sine, bucuria activităţii 

autonome şi gratuite; 

 activităţi creativ–compensative, care se extind şi asupra activităţilor distractive ale adulţilor, 

asupra activităţilor de ,,loisir“. 

În general, jocurile de mişcare (simbolice, de construcţie, de creaţie, cu partener, dinamice sau 

de mişcare etc.) au fost sistematizate după funcțiile didactice: 

 funcţia formativ-educativă a personalităţii umane; 

 funcţia de cunoaştere; 

 funcţia stimulativă a motricităţii satisface cele mai importante nevoi ale ,,omului jucăuş” 

(homo ludens): nevoia de mişcare nevoia de întrecere, consumarea energiilor suplimentare; 

 funcţii strict specifice jocului: recreerea, echilibrarea funcţională, distracţia, fortificarea, 

compensarea, refacerea, odihna, terapia, purificarea, plăcerea. 

Clasificarea jocurilor de mişcare după criteriul sarcinilor didactice vizate (secondate de 

criteriul organizatoric şi de ambianţă) arată în felul următor (V. Epuran, 1973); 

 jocuri de mişcare pentru formarea şi perfecţionarea deprinderilor de bază şi aplicative; 

 jocuri de mişcare pentru formarea şi perfecţionarea deprinderilor motrice specifice ramurilor 

sportive (handbal, baschet, fotbal etc.); 

 jocuri pentru educarea sensibilităţii motrice şi a calităţilor motrice de bază; 

 jocuri pentru educarea unor funcţii şi procese psihice. 

Jocul de mişcare se caracterizează printr-un conţinut simplu cu reguli puţine şi uşor de înţeles. 

Jocurile de mişcare nu sunt proprii doar vârstelor mici. O serie de sarcini ale pregătirii fizice a 

elevilor mai mari, a adulţilor, chiar a sportivilor de performanţă se pot realiza prin jocurile de 

mişcare. În alegerea jocului se va ţine seama de: 

 scopul instructiv-educativ urmărit unde din numărul mare de jocuri se va alege cel care 

contribuie cu cea mai mare eficienţă la realizarea obiectivelor de instruie prevăzute; 

 condiţiile materiale şi climaterice în care urmează să se defăşoare activitatea; 

                                                 
17 Dumitrescu, G. - Interpsihologia în activitatea sportivă, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979 
18 Verza, E. - Educaţie fizică la clasele I-IV., Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 
4 Cerghit, I. - Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983 
20 Epuran, M. - Psihologia educaţiei fizice, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1976 
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 regulile jocului vor fi astfel stabilite, încât să-l oblige pe elev să execute acţiunile care pot 

contribui la realizarea obiectivelor instructiv-educative propuse; 

 formarea echipelor se face astfel încât să fie egale ca valoare, unde în cadrul acţiunilor de 

formare a echipelor trebuie rezolvată şi problema alegerii căpitanilor de echipă, aceştia pot fi numiţi 

de către profesor, sarcina încredinţându-se prin rotaţie, mai multor elevi; 

 explicarea şi demonstrarea jocului cere ca acestea să fie scurte, dar complete, prezentând 

conţinutul jocului, scopul urmărit, calităţile solicitate de joc, regulile de desfăşurare etc., jocul poate 

fi demonstrat integral sau numai prin unele momente importante, când pretinde respectarea unui 

număr mare de reguli se poate recurge la executarea ,,încetinită” a jocului cu întregul colectiv, după 

care se va executa în ritm normal; 

 desfăşurarea jocului reprezintă momentul în care profesorul trebuie să urmărească cu atenţie 

manifestarea fiecărui elev, dozarea efortului în timpul jocului se va face prin îndemnarea activă a 

unor elevi, iar alţii este necesar să fie temperaţi; 

 terminarea jocului, încheierea lui, poate fi hotărâtă şi în afara timpului hotărât iniţial, 

aceasta depinzând de gradul de implicare al elevilor. La terminarea jocului se impune efectuarea 

unor exerciţii destinate liniştirii organismului. 

În funcţie de obiectivul urmărit, jocul de mişcare poate fi folosit cu succes în aproape toate 

momentele lecţiei. La clasele pregătitoare - II prezenţa şi rolul jocurilor în fiecare lecţie este de 

necontestat, contribuind la realizarea obiectivelor instructiv-educative urmărite. În cadrul diferitelor 

momente unele obiective se pot realiza prin jocuri de mişcare, care contribuie şi la dinamizarea 

activităţii. Astfel captarea atenţiei pentru lecţie se poate realiza mai activ şi mai eficient printr-un 

joc de mişcare. Pregătirea organismului pentru efort se poate obţine de asemenea prin jocuri de 

mişcare care solicită dinamic organismul. Jocurile de mişcare oferă o gamă largă de posibilităţi 

pentru consolidarea şi aplicarea în condiţii variate a priceperilor şi deprinderilor și abilităților 

însușite învăţate. 

Ideea de a folosi jocul în scopuri educative a fost încă din antichitate clar exprimată de Platon 

iar mai târziu, în vremea Renaşterii, de Vittorino da Feltre, apoi de Bacon, iar în epoca modernă de 

Froebel, Montessori, Decroly, Cerghit ş.a. Cu toate acestea, de-abia ,,epoca noastră este aceea care a 

făcut din joc un adevărat instrument educativ didactic”21. 
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ROLUL ARTELOR SCENICE ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR 

SOCIO-EMOȚIONALE LA ELEVII CU C.E.S. 
 

Prof. psihopedagogie specială Tudorița Lungu   

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori”, Constanța 

 

 1.Competențele emoționale și sociale 

 Competențele emoționale sunt abilitățile de a recunoaște și interpreta emoţiile proprii și ale 

celorlalţi, precum și abilitatea de a gestiona adecvat situaţiile cu încărcătură emoţională. Pentru a 

echilibra aceste competențe, este nevoie ca emoțiile să fie exprimate adecvat, să fie conștientizate 

propriile trăiri emoționale, iar încărcătura emoțională să fie transmisă adecvat. 

 Competențele sociale sunt acele abilitățile prin care se manifestă comportamente adecvate  

și acceptate  din punct de vedere social și care au consecinţe pozitive  asupra persoanelor implicate 

și permit atingerea unor scopuri.  

2. Integrarea socială a copiilor/ tinerilor din grupuri dezavantajate în comunitate face 

referire la coexistenţa şi consistența contactelor şi relaţiilor interpersonale în cadrul grupurilor 

sociale, la concordanţa între norme şi conduite, la interdependenţa funcţională a elementelor unui 

sistem/subsistem social etc. Conţinutul noţiunii „integrare socială” este dependent de aspectele 

stabilităţii, consensului, controlului social care trebuie să caracterizeze orice societate. 

 Integrarea elevilor cu CES reprezintă un proces de realizare/ atingere a normalizării. Pentru 

a ajunge la un stadiu cât mai apropiat de normalizare a elevilor cu CES, o școală modernă se 

bazează pe metode creative și inovative de a forma și educa elevii. Elevii au nevoie de metode care 

se bazează pe participare interactivă, socială, de a-și exprima emoțiile și chiar de a fi empatici.  

 În școala noastră, prin proiectul ERASMUS+, pe care l-am inițiat începând cu 2018, am 

oferit elevilor posibilitatea de a interacționa cu elevii din alte țări, de a colabora și a juca teatru pe 

scenă. Prin jocurile de rol asumate, elevii și-au exprimat emoțiile, de cele mai multe ori bucuria 

dansului, cântecului și al jocului în echipă. 

 Prin proiectul nostru, atât elevii cât și profesorii s-au perfecționat și au pus în practică 

cunoștințele, au avut ocazia să cunoască colegi, să vadă ceea ce fac ei și să vadă locuri noi, să 

socializeze, să participle la întreceri. Prin exprimarea emoțiilor, elevii si-au îmbunătățit 

competențele socio-emoționale și le-a crescut stima de sine. 

3.Rolul proiectelor europene în formarea competențelor socio-emoționale la elevii cu 

CES 

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează 

împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri commune. 

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare în şcoli, pe baza 

parteneriatelor europene, prezintă un interes tot mai mare pentru cadrele didactice, interesate de 

progresul elevilor.  

4.Scopul proiectului:  
Elaborarea unei  curricule  inovatoare pentru utilizarea artei ca resursă pedagogică în 

activitățile didactice, făcând posibilă exprimarea prin artă; 

Dezvoltarea unei metodologii de lucru pentru realizarea artelor și a diversității funcționale 

comune în centrele care participă la proiect; 

Realizarea de activități de formare  pentru profesori, în domeniul artelor în fiecare dintre țările 

partenere;  

Îmbunătățirea autonomiei personale și dezvoltarea personală a elevilor cu cerințe educaționale 

speciale; 

Dezvoltarea competențelor socio - emoționale la elevii cu C.E.S.; 

Activarea și încurajarea incluziunii sociale a elevilor cu nevoi speciale, prin participarea la 

artele spectacolului. 

Proiectele de parteneriat educaţionale vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, cadre 

didactice şi comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali.  Activitatea 
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în parteneriat are nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse 

probleme educative, oferă un nou cadru în dezvoltarea personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor 

proiecte de parteneriat educaţionale sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii 

implicaţi: şcoală, familie, comunitate. Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate 

este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 

elevii și ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 

jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. 

Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de 

elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de 

natura relaţiilor publice. Astfel, elevii învaţă să gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea 

multicauzală, experimentează abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă și, nu în 

ultimul rând, socializează, învăţând să fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi împărtăşească 

experienţe personale. Experiențele elevilor participanți sunt pozitive, legăturile de prietenie dintre 

participanți sunt stabile și viabile, astfel încât nu mai este nevoie de motivare suplimentară pentru 

participarea la alte programe asemănătoare, interne  sau internaționale. În societatea actuală este 

extrem de important rolul școlii în favorizarea relațiilor constructive, în crearea relațiilor pozitive 

între elevi și semenii lor, în promovarea comportamentului incluziv.  

Scopul  proiectului este de a dezvolta și a susține persoanele cu nevoi speciale. Proiectul 

urmărește să combine trei metode diferite de utilizare a artelor spectacolului. Aceste metode sunt: 

de a folosi artele spectacolului  ca un instrument terapeutic, ca instrument de incluziune socială și ca 

facilitator al abilităților de performanță. Aceasta  permite profesorilor din domeniul educației să știe 

cât de important este să  ofere elevilor un instrument care îi va ajuta să își exprime sentimentele și 

să-și dezvolte competențele sociale. În plus, ajută  să-și îmbunătățească limbajul oral și abilitățile de 

comunicare, consolidând cunoștințele corporale proprii și lucrând cu limbajul corpului si abilitățile 

kinestetice. În același timp, această activitate contribuie la dezvoltarea personală, atât ca element 

social al incluziunii și creșterii individuale. Din titlul proiectului:  „Artes escenicas y diversidad 

functional” se înțelege că este vorba de folosirea artelor scenice în activitățile desfășurate pe 

parcursul proiectului.  Deoarece artele spectacolului sunt un instrument puternic pentru combaterea 

problemelor sociale,  a excluziunii, considerăm că lucrul cu acesta favorizează  toate aspectele 

legate de integrare atât de necesare  elevilor  cu dizabilități. Acest gen de proiect dezvoltă și  

creează instrumente pentru a lucra arta spectacolului,  fapt ce oferă beneficii elevilor, dar  și 

profesorilor. 

Proiectul prevede realizarea de spectacole artistice în afara zonelor locale, ceea ce contribuie 

la  dezvoltarea culturală și socială prin artele spectacolului. Pentru profesori, este fundamental să 

ofere  elevilor  o cale de a putea ajunge la un instrument terapeutic care servește pentru a exprima 

lumea emoțională, abilitatea de a comunica, abilitățile sociale, cunoștințele despre propriile lor 

corpuri, despre autonomie personală și  permit să dobândească competențele necesare care implică 

mișcarea, gestul și ritmul. În același timp, acest gen de activitate contribuie puternic la aspectul 

formativ, atât din punctul de vedere al  integrării sociale, cât și a creșterii individuale. De asemenea, 

activitățile ajută la integrarea și incluziunea de care elevii  noștri au nevoie atât de mult. Deoarece 

includerea este esențială pentru a depăși marginalizarea, iar artele spectacolului sunt un element 

integrat și incluziv. 

4. Activitățile practice ale proiectului 

Planul de activități al proiectului cuprinde două tipuri de activități: una pentru formarea 

profesorilor în domeniul artelor scenice  și alta fiind un schimb de elevi cu realizarea unor 

spectacole de teatru și dans, precum și ateliere de creație pentru elevi. Aceste activități duc la 

îmbunătățirea abilităților de comunicare, dar și a celor kinestezice. În același timp, aceste activități 

contribuie la dezvoltarea personală, atât ca element social al incluziunii cât și al creșterii 

individuale. Deoarece artele spectacolului sunt un instrument puternic pentru combaterea 

problemelor sociale,  a excluziunii, considerăm că  acestea  favorizează toate aspectele legate de 

integrare atât de necesare  elevilor  noștri. Pe de altă parte, este esențial ca profesioniștii să aibă o 
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pregătire specială în domeniul artelor spectacolului, pentru schimbul de bune practici și crearea de 

resurse metodologice pentru centrele noastre. 

Beneficii pentru elevi:  

- abilități noi și abilități de bază; autonomie personală și incluziunea socială. 

 Beneficii pentru profesori: 

-  îmbogățirea profesională, cunoașterea altor realități educaționale și sociale; 

-  instruirea în domeniul artelor spectacolului; 

- promovarea metodologiilor de lucru noi și încurajarea muncii în echipă; 

- promovarea schimbului de bune practici cu toate centrele și asociațiile educaționale care 

lucrează cu persoanele cu dizabilități. 

Artele spectacolului în educația persoanelor cu deficiență din punct de vedere funcțional nu au 

în prezent o implementare metodologică specifică, de aceea credem că se poate îmbunătăți acest 

aspect, prin intermediul acestui proiect.  Activitatea noastră poate aduce beneficii tuturor 

asociațiilor, organizațiilor, școlilor etc. 

Partenerii noștri de proiect sunt: Spania, Italia și Turcia. Până la această dată, am realizat 

majoritatea mobilităților, astfel: 

- în noiembrrie 2018 a avut loc prima mobilitate în Spania – cursul de formare pentru 

profesori; 

- în martie-aprilie – mobilitatea a avut loc în România – curs de formare profesori;  

- în mai 2019 – mobilitate de schimb cu elevii în România, programe artistice a tuturor țărilor; 

- 3-9 noiembrie 2019 – mobilitate de schimb cu elevii, demonstrații artistice România și 

Turcia; 

- 24-30 noiembrie 2019- mobilitate de formare pentru profesori. 

Urmează încă două mobilități: 

- în martie-aprilie 2020 – curs de formare pentru profesori; 

- mai-iunie 2020 - schimb de elevi, demonstrații artistice și spectacolul final al proiectului. 

Proiectul nostru își propune să genereze modalități inovatoare și îmbunătățite, servicii 

educaționale mai atractive,  mai multe spectacole pentru elevii cu CES și adaptate nevoilor și 

potențialului lor și noi strategii pentru o mai bună incluziune în societate a elevilor. 
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1. INTRODUCERE 

 

Nivelul de sociabilitate pus în relație cu autonomia și stabilitatea emoțională a școlarului mic 

este un subiect de mare importanță în ceea ce înseamnă înțelegerea factorilor ce contribuie la 

performanța școlară a acestora, dar și în înțelegerea contribuției pe care o au factorii de personalitate 

în raport cu abilitățile sociale și integrarea școlarului în colectivul reprezentat de clasa de elevi din 

care face parte. În acest sens, prezenta lucrare abordează problema existenței unei contribuții 

semnificative a sociabilității elevului și a capacității acestuia de a socializa în buna dezvoltare a 

autonomiei și a stabilitatății emoționale, ca factori de personalitate indispensabili integrării copilului 

în societate, ca factori adjuvanți procesului de școlarizare și ca factori determinanți ai performanței 

școlare. 

În ceea ce privește motivația alegerii subiectului, am pornit în realizarea lucrării de la ideea că 

o cunoaștere corectă a relațiilor ce se stabilesc între nivelul de sociabilitate și stabilitatea 

emoțională, respectiv autonomie este relevantă, în primul rând în procesul de dezvoltare personală 

și autocunoaștere al fiecăruia dintre noi, și totodată, poate contribui semnificativ la explicarea 

diferențelor referitoare la performanța școlară a elevilor din ciclul primar. Considerăm, în acest 

sens, că cele trei dimensiuni pe care le propune spre analiză prezentul studiu, reprezintă trăsături 

esențiale elevului și deosebit de importante în dezvoltarea acestuia, ca proces premergător obținerii 

independenței la vârsta adolescenței. 

 

2. ASPECTE TEORETICE 

 

2.1. SOCIABILITATEA 

 

În vederea definirii conceptului de sociabilitate, ca trăsătură integrată în complexitatea 

noțiunii de ablități sociale, am extras o serie de definiții din literatura de specialitate, ce se regăsesc 

ulterior în analiza conceptului, mai amănunțite: 

 Sociabilitatea este o însușire înnăscută a ființei umane (Aristotel). 

 Sociabilitatea este o trăsătură dobândită, consecință a acceptării tacite între oameni în scop 

social (Hobbes, 1651). 

 Sociabilitatea este o caracteristică pe care omul o dobândește pe parcursul vieții, în urma 

interacțiunii sociale (Rousseau, 1762). 

 Sociabilitatea se referă, în principal, la relațiile sociale și capacitatea oamenilor de a stabili și 

a menține aceste relații, fapt ce duce la formarea grupurilor sociale (Gurvitch, 1970). 

 Sociabilitatea se referă la abilitatea persoanei sau a unui grup de persoane de a se integra în 

societate (Ungureanu, 1990). 

 Sociabilitate este capacitatea de a coopera, de a lucra împreună cu ceilalți într-o direcție 

productivă și benefică întregului grup (Argyle, 1991). 

 Sociabilitatea este capacitatea ființei umane de a stabili cu ușurința relații cu semenii. În 

ceea ce privește stilul de a comunica, sociabilitatea apare ca fiind tendința omului de a căuta să 

stabilească relații sociale (Șchiopu, 1997). 
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 Sociabilitatea reprezintă calitatea personalității omului, ce apreciază, caută și stabilește cu 

ușurință contacte și relații sociale ( Larousse, 2000). 

 Sociabilitatea, văzută ca nevoia de ceilalți, face parte din trebuințele fundamentale ale ființei 

umane, indiferent de contextul în care aceasta este plasată. (Sîntion, 2018, p.13) 

Conceptul de sociabilitate este un concept disputat încă din cele mai vechi timpuri, una dintre 

primele viziuni asupra acestuia aparținând filosofului grec al secolului al IV-lea î.Hr., Aristotel. 

Teoria naturalistă a acestuia susține faptul că instinctul de a comunica este o trăsătură înscrisă în 

natura omului, sociabilitatea fiind o însușire înnăscută a ființei umane. ”(...) omul este din natură o 

ființă socială, pe când antisocialul din natură, nu din împrejurări ocazionale, este ori un supraom 

ori o fiară... totodată, este clar că omul este o ființă mai socială decât orice albină și orice ființă 

gregară; căci natura nu creează nimic fără scop. Însă grai are numai omul dintre toate vietățile” 

(Aristotel, 1924). 

Tot din perspectivă filosofică, în lucrarea ”Teoria contractului social”, Jean-Jacques 

Rousseau, personalitate marcantă a secolului al XVIII-lea, se opune teoriei lui Aristotel, 

sociabilitatea fiind, în concepția sa, o caracteristică pe care omul o dobândește pe parcursul vieții în 

urma interacțiunii sociale. Această percepție asupra sociabilității și omului, ca ființă socială, o 

împărtășesc și Thomas Hobbes și John Locke, însă în maniere diferite. Așadar, teoria contractualistă 

a lui Thomas Hobbes, surprinsă în lucrarea ”Leviatanul” (1651), susține faptul că sociabilitatea este 

o trăsătură dobândită, consecință a acceptării tacite între oameni în scop social. 

Din perspectiva psihologiei, sociabilitatea reprezintă calitatea personalității omului, ce 

apreciază, caută și stabilește cu ușurință contacte și relații sociale. (Larousse, 2000) De asemenea, 

conceptul de sociabilitate desemnează un ansamblu de capacități native de interacțiune și 

comunicare interpersonală, ce contribuie semnificativ la adaptarea omului la mediul social în care 

trăiește. Societatea impune ajustări, rafinări continue ale conduitei omului în raport cu cerințele 

mediului. Ungureanu, în lucrarea sa ”Paradigme ale cunoașterii societății” (1990) afirmă faptul că 

termenul de socialitate, diferit de cel de sociabilitate, cuprinde ”calitatea omului de a fi ființă 

socială și proprietatea societății de a se constitui ca formă a interexistenței oamenilor”. În timp ce 

socialitatea este considerată a fi premisa constitutivă a societății, sociabilitatea se referă la abilitatea 

persoanei sau a unui grup de persoane de a se integra în societate. Prin urmare, G. Simmel observă 

faptul că termenul de sociabilitate cuprinde exclusiv manifestările pozitive ale socialității, precum 

cooperarea, întrajutorarea, altruismul, etc. pentru a cunoaște și a realiza o imagine de ansamblu 

asupra societății, Simmel consideră necesară corelarea celor două concepte. 

Termenul de sociabilitate a născut numeroase controverse în comunitatea sociologică, întrucât 

acesta poate avea mai multe sensuri.  

În viziunea marelui sociolog francez, Georges Gurvitch, specialist în sociologia cunoașterii, 

sociabilitatea se referă, în principal, la relațiile sociale și capacitatea oamenilor de a stabili și a 

menține aceste relații, fapt ce duce la formarea grupurilor sociale. 

Skinner (1953) este de părere că sociabilitatea primară, elementară și bazală, ce se creionează 

încă din primii ani de viață, rămâne suport pentru restul vieții. Tot acesta consideră faptul că există 

și o sociabilitate secundară, complexă și rafinată, strâns legată de adaptar314ea omului la mediul 

înconjurător. 

Șchiopu (1997) precizează faptul că sociabilitatea cunoaște numeroase forme de manifestare, 

dar și o extinsă flexibilitate de interrelaționare. Sociabilitatea este capacitatea ființei umane de a 

stabili cu ușurința relații cu semenii. În ceea ce privește stilul de a comunica, sociabilitatea apare ca 

fiind tendința omului de a căuta să stabilească relații sociale. Astfel, sociabilitatea se manifestă în 

principal prin intermediul socializării, ca proces interactiv de comunicare, fapt ce susține teoria lui 

Rousseau, din perspectiva căruia socializarea este un act voluntar, ci nu înnăscut, ce presupune 

consimțirea celor două părți aflate în interacțiune. 

Osborn (1971) argumentează că în sociabilitate se implică percepţia lumii interioare cu o 

foarte mare solicitare a imaginaţiei de implicaţie, ca proces cognitiv de selectare și combinare a 

informațiilor acumulate din experiențe anterioare. Aceasta este prezentă în toate formele de 

interrelaţionare, sub forma imaginaţiei de “a te pune în locul celui cu care stai de vorbă“. 
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Studiul lui Gifford (1981) subliniază faptul că, o definiție operațională a sociabilității are la 

bază definiția din dicționar a termenului utilizat, făcând trimitere la etimologia cuvântului. El 

amintește o definiție a dicționarului Websters New World, al limbii americane, ce sugerează faptul 

că termenul de „sociabil” este asociat cu termeni precum „prietenos” sau „caracterizat prin 

comunicare informal”  

Sociabilitatea are o puternică influență asupra percepției interpersonale prin tipul și 

multitudinea relațiilor interpersonale stabilite între cel care percepe și ceilalți. Un individ cu un 

nivel de sociabilitate foarte scăzut este, cel mai probabil, și un slab cunoscător al celor din jur, din 

moment ce va avea dificultăți în a comunica cu aceștia și nu va dori să participe la activități 

comune. În acest sens, putem afirma că un izolat nu va putea să îi observe pe ceilalți în procesul 

activității lor, și deci, nici să îi cunoască, întrucât observația reprezintă sursa fundamentală 

generatoare de informații referitoare la personalitatea celui pe care dorim să îl cunoaștem. 

Observația este, de asemenea, și un criteriu de verificare a validității cunoașterii (Sîntion, 2018, p. 

63). 

În sociabilitate se utilizează, totodată, și o amplă cantitate de stări afective nuanţate, dar şi 

forme de tendințe ascensionale spre progres şi bunăstare socială, a căror contribuție este necesară 

procesului de a socializa. Conotaţiile sociabilităţii pot fi pozitive şi constructive, uneori dominate de 

dorinţa de a depinde de ceva, alteori de aceea de a domina, ori de dorința de acaparare, de aroganță, 

susceptiblitate şi sensibilitate extrem de pronunțată. Cu toate acestea, sociabilitatea are, la baza 

componenței sale, instinctele de securizare şi apărare, care se remarcă în nevoia a se conforma 

regulilor, legilor şi valorilor vieţii sociale. Sociabilitatea, văzută ca nevoia de ceilalți, face parte din 

trebuințele fundamentale ale ființei umane, indiferent de contextul în care aceasta este plasată 

(Sîntion, 2018, p.13). Ca atare, Maslow vorbește în modelul său, „Ierarhia nevoilor”, despre nevoia 

omului de apartenență, nevoia de a intra în contact cu alți indivizi, nevoia de a fi parte componentă 

a unui grup, nevoia de a interacționa cu membrii grupului din care face parte, etc.  

Sociabilitatea s-a modificat foarte mult în decursul anilor prin mecanismele de derulare şi 

aspecte de conţinut. Acestea, pe de o parte, au avut loc datorită progresului în organizarea vieţii 

sociale. Pe de altă parte, aceste momente au fost posibile datorită progreselor culturale, ştiinţifice, 

tehnologice, dezvoltării de şcoli şi a necesităţii în şcoli ca instituţii de difuzare organizată a 

cunoştinţelor şi informaţiilor importante pentru viaţă. Toate acestea sunt foarte necesare pentru 

progresul societăţii în general, dar şi pentru fiecare persoană în parte. 

J. Piaget (1972) delimitează o serie de stadii de constituire a conștiinței morale, pe care, 

ulterior, L. Kohlberg (1978) a preluat-o și schematizat-o. În ceea ce privește sociabilitatea, aceștia 

au în vedere valorile și regulile morale de coexistență în societate. 

În viziunea lui P. Mureșan, învățarea socială este un proces neîntrerupt, ce se consolidează 

specific după perioada adolescenței, cu praguri de moralitate, cultură, toleranță, dar și sociabilitate. 

În acest sens, actele sociale sunt alimentate de sociabilitatea omului. 

Psihologia diferențială susține faptul că sociabilitatea se află în strânsă legătură cu structurile 

tipologice de fond. În acest sens, tipul introvertit nu simte nevoia interacțiunii cu ceilalți și evită să 

ia parte la reuniuni, acesta fiind mai puțin sociabil decât tipul extrovertit, care caută să se implice în 

diverse activități publice și sociale. Multe dintre testele de personalitate au în componența sa, ca 

indicator al tipului de personalitate, factorul sobciabilitate. C.G. Jung (M.B.T.I, 1921) descrie 

extrovertitul ca fiind o persoană sociabilă, non-inhibată, cu o puternică dorință de a resimți emoții 

puternice, iar introvertitul ca fiind rezervat, liniștit, controlat, ordonat și chiar șters. De asemenea, 

Eysenck (E.P.I, 1964) păstrează aceste coordonate, adăugând axei lui Jung, o axă a nevrotismului și 

a instabilității emoționale. Pornind de la această idee, ulterior, majoritatea testelor de personalitate 

au implicat sociabilitatea în realizarea profilului psihologic din punct de vedere al personalității. 

 Fiecare dintre comportamentele manifestate de om prezintă un impact mai mult sau mai puțin 

direct asupra celorlalți. Dacă impactul este unul pozitiv, numim acele comportamente ca fiind 

prosociale, iar dacă impactul este unul negativ, comportamentele se numesc antisociale. 

 Inițial, sociabilitatea se formează și se dezvoltă în cadrul familiei, ulterior fiind influențat de 

mediul social la care este expus copilul (mediul preșcolar, școlar, etc). Progresiv, copilul se 
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desprinde de grupul de apartenență și învață să conviețuiască și să interacționeze cu membrii 

grupului în care este introdus. H. Wallon (1961) descrie două faze ale sociabilității în perioada 

antepreșcolarității copilului: sociabilitatea sincretică, ce are loc până la 1 an, și sociabilitatea 

diferențiată, determinată de primele sentimente de simpatie și gelozie ale copilului. Această etapă 

conduce la criza de la 3 ani, moment în care copilul conștientizează și percepe propriul eu, 

diferențiat de eul celorlalți. 

Savanţii psihologi H.Wallon, A.Gesell, L.S.Vîgotski au insistat, în mare măsură asupra 

sociabilităţii precoce a copilului, ca fiind un cadru funcţional de dezvoltare progresivă a proceselor 

de individualizare. (apud Trofila, 2015) 

Perioada verbală a copilului se caracterizează prin dezvoltarea capacităţii sale de a înţelege şi 

de a folosi comunicarea simbolurilor. Abilitatea cognitivă se dezvoltă tot mai mult prin 

interacţiunea socială. Joaca este principala formă a acestei interacţiuni la vârsta copilăriei. Prin joc, 

acesta învaţă să ia rolul altuia, învaţă să distingă diverse roluri sociale, să conștientizeze faptul că 

acestea sunt numeroase, fiecare având o perspectivă diferită. Ulterior, prin intermediul jocului 

organizat, se dezvoltă facultatea de a înţelege conexiunile între roluri multiple și de a-și considera 

propriile roluri ca parte a unui sistem. (ex. : familia, echipa de fotbal, grupul școlar din care face 

parte) Copiii învaţă să preia rolurile altora și să își analizeze la propriile acțiuni din perspectiva 

acestui rol. 

Sociabilitatea, în cazul copiilor, reprezintă o trăsătură fundamental necesară în procesul de 

adaptare al acestora la mediul preșcolar și școlar. În acest sens, putem afirma faptul că un copil 

sociabil se va adapta și conforma mai repede la noul mediu decât un copil cu un nivel scăzut de 

sociabilitate.  

Deși este o trăsătură ce se manifestă încă de la cele mai fragede vârste, fapt ce poate sugera că 

aceasta se regăsește în natura omului, sociabilitatea este o caracteristică ce poate fi stimulată 

progresiv. Copiii își dezvoltă capacitatea de a comunica încă dinainte să învețe să vorbească. 

(Sălceanu, 2016) Așadar, spunem că, nou-născuții sunt și ei ființe sociale, dar nu sociabile. Încă din 

primele zile de viață, copilul își comunică nevoile prin intermediul plânsului, ca dovadă a naturii 

sale sociale și a nevoi de interacțiune cu semenii, fără ca, însă, acest plâns să poată sugera un 

anumit nivel de sociabilitate. În ceea ce privește această caracteristică, despre ea se poate pune 

problema odată ce acțiunea de socializare a copilului este una voluntară, nedeterminată de nevoile 

fiziologice ale acestuia. 

 Perioada copilăriei mici este definită de 4 funcții cu rol esențial (apud Sălceanu, 2016, 

p.130): 

 căutarea contactului cu mama  

 evitarea persoanelor sau a evenimentelor potențial periculoase 

 interacțiunea socială prin joc 

 explorarea mediului nonsocial.  

Astfel, putem spune, că dezvoltarea corespunzătoare a copilului, necesită, încă de la 

începuturile vieții o stimulare a sociabilității acestuia prin intermediul interacțiunilor sociale. 

Un elev sociabil prezintă, printre altele, următoarele caracteristici: 

 îi face plăcere să interacționeze cu cei din jur și nu se sperie de oameni 

 își face repede prieteni 

 își exprimă cu ușurință gândurile și sentimentele   

 interacționează fără probleme cu alți copii, chiar și necunoscuți 

 îi place să vorbească și toate jocurile sale presupun această acțiune 

Așadar, este de remarcat faptul că, în funcție de apropierea psihologică, emoțională față de o 

anumită persoană, oamenii tind să fie mai deschiși, mai transparenți, mai sociabili. În acest sens, 

altfel ne raportăm la conversația cu un prieten și altfel la o discuție oficială cu șeful companiei la 

care lucrăm. Astfel, putem fi percepuți de unele persoane ca fiind o persoană sociabilă, expansivă, 

în timp ce alții ne pot vedea ca fiind, dimpotrivă, o persoană timidă și puțin sociabilă. Oamenii 
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dispun de diverse caracteristici psihologice și mecanisme de autoapărare, care îi determină pe 

aceștia să analizeze situația în care se află și riscurile expunerii juste a trăsăturilor lor. Așadar, 

găsim justificate diferențele de percepție a celorlalți despre o aceeași persoană și, totodată, putem 

considera sociabilitatea o trăsătură flexibilă a omului, manifestată diferit în funcție de contextul la 

care este expus. (apud Trofaila,2015) 

Atunci când vorbim despre caracteristica de a fi sociabil, este absolut necesar să aducem în 

vedere faptul că această trăsătură rezultă ca și consecință a socializării și este puternic influențată de 

agenții acesteia. În continuare, amintim sumar câteva definiții ale conceptului de SOCIALIZARE: 

1. „Socializarea reprezintă procesul psiho-social, specific omului, de transmitere și însușire, 

asimilare a atitudinilor, valorilor, concepțiilor sau modelelor de comportare specifică unui grup sau 

unei comunități, cu scopul de a se forma, adapta și integra social.” (Zamfir, Vlăsceanu, 1998, p. 

546)  

2. „A socializa înseamnă a transforma un individ dintr-o ființă asocială într-o ființă socială, 

imunându-i moduri de gândire, acțiune și simțire, având ca rezultat, consecință stabilizarea 

normelor de comportament.” (Boudon, Besnard, Cherkaoui, Lecuyer, 1996; Larousse, 2000) 

3. „Socializarea este un proces complex de formare și dezvoltare a omului ca ființă socială, 

de adaptare și de integrare a individului în societate prin asimilarea valorilor sociale și morale și a 

normelor impuse de aceasta.” (Turcu, Turcu, 2000, p. 463) 

4. „Socializarea constituie un mecanism prin intermediul căruia societatea se reproduce în 

configurația atitudinală și comportamentală a membrilor acesteia.” (Mihăilescu, 2003, p.84)  

5. „Socializarea reprezintă procesul fundamental de transmitere a culturii și organizării 

sociale la generațile următoare, asigurându-se, în acest fel, continuitatea, stabilitatea și perpetuarea 

societății.” (Schifirneț, 2004, p. 67) 

În lucrarea autorilor Radu, Iluț & Matei, (1994), intitulată Psihologie socială, dar și în 

Fundamentele psihologiei sociale (2000) a lui P. Golu, factori ce pot determina, influența sau 

modifica sociabilitatea omului sub forma ei de manifestare, coexistă o multitudine de alți factori 

dintre care amintim aici, o parte din agenții socializării: 

1. FAMILIA – ea este prima lume socială de care dispune nou-născutul și copilul până la 

vârsta preșcolarității și are un impact semnificativ asupra evoluției copilului, dar și asupra 

personalității acestuia și modului de a socializa; Carmen Ciofu (1998) sugerează faptul că 

interacțiunea dintre părinte și copil poate fi diferită de la o clasă socială la alta, din cauza valorilor 

distincte pe care le insuflă părinții care aparțin unor pături sociale diferite. De asemenea, dacă un 

copil crește într-o familie în care părinții sunt firi sociabile, este foarte probabil ca si acesta să 

capete o deschidere spre interacțiunile sociale, în timp ce un copil ce crește într-o familie cu părinți 

introvertiți, poate manifesta reticență în a socializa cu semenii. Cu toate acestea, cercetările recente 

în domeniul sociologiei, au arătat că funcția socializatoare a familiei se exercită din ce în ce mai 

puțin și mai sumar, aceasta fiind preluată preponderent de mediul școlar în care se dezvoltă copilul. 

2. MEDIUL ȘCOLAR - Școala reprezintă un spațiu, o instituție cu signifiantă importanță și 

responsabilitate în realizarea socializării, deoarece aceasta face o punte între micro-socializare și 

macro-socializare, respective înre socializarea din mediul familial, restrâns, și socializarea din 

macro-spațiul social. „Școala reprezintă un spațiu al învățării, al experimentării, al dreptului la 

încercare și eroare, al dezvoltării indivizilor, al posibilităților multiple oferite elevilor în condițiile 

unui confort social și psihologic. (Rîșnoveanu, 2010) 

3. GRUPUL DE PRIETENI/COLEGI - Grupul de referință reprezintă „punctele de 

comparație la care se referă o proporție suficient de importantă de indivizi care aparțin unei 

categorii sociale, cu scopul de a defini situația care caracterizează respectiva categorie socială” 

(Merton, 1965, p. 240) ;în ceea ce privește grupul de referință al unui elev, acesta devine, în raport 

cu rolul pe care și-l însușește, grupul membrilor clasei din care face parte, ce poate avea influențe 

atât pozitive, cât și negative asupra socializării copilului. De asemenea, grupul de prieteni formați în 

afara mediului școlar (grupul de prieteni), poate reprezenta pentru copil, adolescent, și chiar pentru 

viitorul adult, grupul la care își raportează valorile, credințele și comportamentele.  
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4. MIJLOACELE DE COMUNICARE MASS-MEDIA - În această situație, mesajul transmis 

este indirect și mediat, punându-și amprenta în mod semnificativ asupra dezvoltării și socializării 

copiilor, dar și tinerilor. este cert faptul că televiziunea are cea mai mare influență asupra acestora, 

prin intermediul opiniilor pro și contra pe care le aduce în discuții legate de diverse probleme. 

Aceasta este considerată ca fiind cea mai atractivă sursă de informare, divertisment, culturalizare, 

formare de opinii etc. În zilele noastre, se încearcă a se lua măsuri cu privire la ceea ce este 

dăunător în media, se încearcă a se marca discursurile și emisiunile potențial dăunătoare pentru 

procesul de socializare al copiilor și al tinerilor. Tot aici, amintim faptul că tinerii zilelor noastre, 

interacționează între ei, în mare măsură prin intermediul rețelelor de socializare de tipul: Facebook, 

Instagram, WhatsApp, Snapchat, Linkedin, etc. 

2.2. AUTONOMIA 

În ceea ce privește autonomia, amintim o serie de definiții, ce se regăsesc în literatura de 

specialitate, perspective a mai multor autori amintite în lucrarea „Personalitate și interese” 

aparținând lui Albu și Porumb (2009, p. 5-8), după cum urmează: 

● Autonomia se referă la independența unui individ referitor la reglarea propriilor 

comportamente și la luarea deciziilor (Good, 1959). Altfel spus, un individ autonom este un individ 

capabil să se descurce fără sprijin, să hotărască pentru sine fără a avea nevoie de opiniile sau 

confirmările altor persoane. 

● Autonomia înseamnă a nu fi influențat de ideile, perspectivele, judecățile sau credințele 

altor indivizi (Reber, 1985). 

● Autonomia personală reprezintă capacitatea unei persoane competente de a avea control 

asupra propriilor decizii, în baza informațiilor de care dispune (Caldwell, 2003). 

● Autonomia este o caracteristică, trăsătură a personalității omului, ce are ca scop distingerea 

unei persoane de o altă persoană, în ceea ce privește direcția pe care acestea aleg să o adopte în 

relația cu realitatea înconjurătoare (Ryan, Deci, 2000, apud Faiciuc, 2004). 

În continuare, Popescu-Neveanu (1978) definește autonomia ca fiind modalitatea prin care o 

persoană sau un sistem funcționează independent și se fundamentează pe propria sa structură, a 

propriilor valori și norme interne. În viziunea lui Șchiopu (1997), autonomia se referă la libertatea 

individului de a acționa în conformitate cu valorile și credințele personale, fără să fie influențat de 

factori externi sinelui.  

În ceea ce privește dezvoltarea acestei trăsături de personalitate, autonomia capătă contur încă 

de la vârsta adolescenței, aceasta fiind sesizabilă în condițiile detașării individului de opiniile și 

regulile impuse de părinți, dar și în condițiile dezvoltării capacității de a lua propriile decizii, de a 

rezista la presiunile grupului și de a se autoguverna în conformitate cu credințele personale 

(Steinberg & Silverberg, 1986, apud Sălceanu, 2016, p. 296).  

De asemenea, Sălceanu (2016, p. 298) face o trecere în revistă a definițiilor referitoare la 

autonomie, dintre care amintim: 

● „Autonomia reprezintă libertatea omului de a întreprinde acțiuni în nume propriu, 

menținând, totodată, relațiile cu persoanele importante din viața acestuia” (Hill & Holmbeck, 1986). 

● Autonomia este abilitatea individului de a se afla în controlul acțiunilor pe care le 

realizează (Bandura, 1989). 

● Autonomia este capacitatea de asumare a responsabilității comportamentelor și luării 

deciziilor (Crittenden, 1990). 

● Autonomia se definește prin „nevoia omului de a își exprima eul autentic și de a îl 

considera pe acesta o sursă de acțiune” (Skinner & Edge, 2000). 

Referitor la importanța acestei trăsături de personalitate, așa cum se poate observa și în 

definițiile formulate pentru noțiunea de autonomie, aceasta se descrie ca fiind o nevoie a omului de 

a deține controlul asupra gândurilor, sentimentelor, ideilor sau emoțiilor sale, dar și de a acționa în 

conformitate cu propriile valori și credințe, cu propriile sale interese. 

Conform DECAS, autonomia este o trăsătură ce se regăsește în factorul de personalitate 

deschidere, acesta din urmă presupunând independență, rupere de conformismul clasic, de opiniile 
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conservatoare și de valorile tradiționale, deci adoptarea unui stil propriu și capacitatea de a lua 

decizii în conformitate cu ideile personale (Sava, 2010). În acest sens, deschiderea reprezintă 

trăsătura de personalitate care caracterizează indivizii dispuși să se confrunte cu o varietate de idei, 

sentimente și activități. Conform lui Lonky, Kaus & Roodin (1984, apud. McCrae & Greenberg, 

2014), persoanele cu o deschidere ridicată au limite mai reduse și mai puțin rigide, acest lucru 

ducând la convingeri politice și morale mai complexe și mai diferențiate.   

 

2.3. STABILITATEA EMOȚIONALĂ 

În ceea ce privește stabilitatea emoțională, amintim o serie de definiții, ce se regăsesc în 

literatura de specialitate, perspective a mai multor autori amintite în lucrarea lui Cerlat (2018, p. 17-

19):  

● „Stabilitatea emoțională este un important contribuabil la menținerea unui comportament 

organizat, la o concentrare conjuncturală, atât în situațiile obișnuite, cât și în cele ce prezintă un 

grad de emotivitate ridicat.” Eysenck folosește termenul „neuroticism”, explicând stabilitatea 

emoțională cu ajutorul indicatorilor de labilitate ai sistemului nervos. De asemenea, Eysenck descrie 

instabilul emoţional (nevroticul) tipic ca fiind „sub medie ca inteligență, voință, control emoțional, 

acuitate senzorială şi capacitate de a se afirma.” (Eysenck, 1959, 1975) 

● „Stabilitatea emoțională se referă la un puternic echilibru emoțional, o dispoziție a 

individului preponderent optimistă și la capacitate de autocontrol a acestuia” (Guilford, 1967). 

● „Stabilitatea emoțională reprezintă caracteristica cea mai importantă a sferei emoționale, 

normă a sensibilizării subiectului în situații ce prezintă un grad crescut de emotivitate, capacitate de 

autoapreciere și autocontrol în asemenea contexte” (Fraisee, 1975). 

● „Stabilitatea emoțională reprezintă abilitatea omului de a își menține echilibrul emoțional 

în situații ce presupun un nivel ridicat de stres. Ea este opusă instabilității emoționale sau 

neuroticismului, iar persoanele stabile emoțional se caracterizează prin constanță în starea lor 

inițială, de bază și/sau au capacitatea de a se reîntoarce rapid la ea după interacțiunea cu stimuli 

axiogeni” (Frye, 2001). 

Stabilitatea emoțională reprezintă trecerea pragului maturității afective. Oamenii simt nevoia 

unei astfel de stabilități, pentru a asigura armonizarea personalității și adaptării sale eficiente și 

oportune la ambianța socială. Conform concepției lui Aristotel: „emoțiile trebuie să fie prezente în 

doze potrivite, proporționale cu evenimentul declanșator, trebuie să fie exprimate la timpul cuvenit, 

să fie în acord cu declanșatorul emoțional și circumstanțele în care acesta a apărut. În fine, trebuie 

să fie exprimate într-o manieră potrivită, care să nu producă daune și să nu împiedice realizarea 

activității individului” (Aristotel, apud. Goldie, 2000). Cu alte cuvinte, stabilitatea emoțională are 

ecou dincolo de noi, ea făcându-și simțită prezența nu doar în trăirile și stările resimțite într-o 

realitate interioară, ci și în acțiunile pe care le desfășurăm, în modul în care interacționăm cu 

ceilalți, dar și în munca și rezultatele obținute în urma aceste. 

Factorul stabilitate emoțională se referă cu precădere la caracteristicile cunoscute sub numele 

de „afectivitate pozitivă” și se manifestă prin controlul corespunzător al impulsurilor și al emoțiilor 

(McCrae & Costa, 1987). 

În acest sens, stabilitatea emoțională este o trăsătură dinamică și funcțională a personalității 

omului, ce participă activ la realizarea eficientă a scopurilor propuse, permițându-ne să răspundem 

flexibil stimulilor, fără a ne pierde cu firea și continuand a ne menține echilibrul inițial din punct de 

vedere emoțional. Astfel, stabilitatea emoțională contribuie la menținerea echilibrului dinamic între 

starea emoțională resimțită la nivelul realității interioare și cea care caracterizează realitatea externă, 

lumea înconjurătoare, și atingerea unui nivel maxim de eficiență în răspunsurile emoționale și 

comportamentale în situații considerate stresante (Cerlat, 2018). 

Ca factor de personalitate, stabilitatea emoțională este adesea fuzionată cu maturitatea 

afectivă, persoanele ce prezintă un nivel crescut al acestei caracteristici fiind, de cele mai multe ori, 

persoane calme, încrezătoare în forțele proprii, ce rămân echilibrate atunci când se confruntă cu 

situații stresante. Dimpotrivă, cei cu un nivel scăzut al acestei trăsături, sunt persoane nesigure, 
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vulnerabile, labile din punct de vedere emoțional, ce se descurajează rapid atunci când sunt puși  în 

fața unor situații dificile (Sava, 2010).  

Echilibrul emoțional, deci  stabilitatea emoțională, reprezintă o condiție esențială celor ce, în 

activitatea profesională, se confruntă extrem de des cu situații imprevizibile și greu de gestionat, sau 

chiar cu prea multă informație ce necesită procesare într-un timp scurt (Dragu, 1996). În ceea ce 

privește studenții Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, stabilitatea emoțională este o 

caracteristică fundamentală acestora, întrucât aceasta presupune, în primul rând, capacitatea omului 

de a-și păstra calmul în situații stresante sau dificil de gestionat, abilitatea sa de a avea reacții 

adecvate în contexte critice și de a-și adapta emoțiile corespunzător în funcție de mediul în care se 

află, dar mai ales în funcție de context.  

La  vârsta de 6-8 ani, atunci când este în primii ani ai ciclului primar, ei își pot identifica 

emoțiile și le pot numi, își dezvoltă empatia și înțeleg emoțiile celorlalți, sunt capabili să își 

autoregleze emoțiile în anumite situații de joc sau interacțiuni sociale, apreciază copiii de  aceeași 

vârstă, dar continuă să apeleze la adulți în rezolvarea de probleme, 

Pentru a-i ajuta să își explice propriile emoții, cadrele didactice stabilesc o conexiune, se 

apropie de fiecare elev în parte și poartă discuții sau realizează prezentări despre situații în care o 

persoană are o anumită reacție emoțională. Pentru a întări comportamentele pozitive se apelează la 

recompense verbale, elevii înțelegând astfel faptul că acel comportament este bun și astfel, 

simțindu-se încurajați, ei îl vor repeta. 

În concluzie, activitatea cadrului didactic de a dezvolta abilitățile socio- emoționale ale 

elevilor din ciclul primar este o activitate laborioasă, individualizată ce necesită multă creativitate și 

răbdare, însă, odată conturate trăsăturile pozitive de caracter, se pun bazele unei dezvoltări 

sănătoase și armonioase ale viitorului adult. 
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ROLUL ÎNVĂȚĂTORULUI 

 ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ȘCOLARULUI 

 

Prof. înv. primar Mirela-Raluca Diaconu  

Liceul Teoretic „Radu Vlădescu”, Pătârlagele, jud. Buzău 

 

 

Dintre toate înrâuririle exercitate asupra personalității la vârsta școlară, cea a învățătorului are 

un rol fundamental. Relațiile dintre învățător și elev, dintre educator și educat are multiple implicații 

educaționale. 

,,Relațiile între dascăl-elev constituie elemental fundamental al vieții școlare. Dacă aceste 

relații nu satisfac nevoile efective ale elevilor, atunci devine iluzorie îmbunătățirea programelor și 

metodelor”, remarca R. Dottrens. Cunoștințele cuprinse în documentele școlare constituie doar 

premise latente din punct de vedere al formării personalității elevilor. Ele capătă însă forță 

formativă numai în urma prelucrării și transmiterii lor de către educator. Cel care pune în valoare 

întregul potențial pedagogic al mijloacelor de învățământ este tot profesorul. 

Prin exemplul său personal și prin tot ceea ce întreprinde, cadrul didactic este un modelator al 

personalității umane într-o perioadă hotărâtoare a devenirii sale. Rolul învățătorului este 

semnificativ și în calitate de conducător al colectivului de elevi, al muncii acestuia la catedră și în 

afară de școală. 

Atât abilitățile sociale  cât și însușirile de personalitate au repercusiuni profunde în inimile 

discipolilor. Prin felul său de a fi ori de a nu fi, prin comportamente și atitudini, profesorul apropie 

sau îndepărtează elevii: motivează, pedepsește, încurajează, critică, sfătuiește etc. 

Personalitatea profesorului în condițiile învățământului actual presupune și o serie întreagă de 

calități, determinate de specificul și complexitatea muncii pe care o desfășoară. Profesorul își asumă 

deci o multitudine de roluri, a căror exercitare este dependentă de personalitatea lui.  

În școală, profesorul este conducătorul activității didactice care se desfășoară în vederea 

realizării obiectivelor prevăzute în documentele școlare. Referitor la diversitatea rolurilor pe care le 

poate exercita profesorul, Anita E. menționează următoarele: 

 Profesorul, ca expert al actului de predare-învățare: el poate lua decizii privitoare la tot ceea 

ce se întâmplă în procesul de învățământ. 

 Profesorul, ca agent motivator, declanșează și întreține interesul, curiozitatea și dorința 

elevilor pentru activitatea de învățare. 

 Profesorul, ca lider, conduce un grup de elevi, exercitându-și puterea asupra principalelor 

fenomene ce se produc aici. Este un prieten și confident al elevilor, un substitut al părinților, obiect 

de afecțiune, sprijin în ameliorarea stărilor de anxietate. 

 Profesorul, în ipostază de consilier, este un observator sensibil al comportamentului elevilor, 

un îndrumător persuasiv și un sfătuitor al acestora. 

 Profesorul, ca model: prin întreaga sa personalitate, prin acțiunile, comportamentul său este 

un exemplu pozitiv pentru elevi. 

 Profesorul, ca profesionist reflexiv, se străduiește tot timpul să înțeleagă și să reflecteze 

asupra întâmplărilor inedite din clasă, să studieze și să analizeze fenomenele psihopedagogice cu 

care se confruntă. 

 Profesorul, ca manager, supraveghează întreaga activitate din clasă, asigură consensul cu 

ceilalți profesori, cu părinții și cu ceilalți factori. 

Profesorul își asumă deci o multitudine de roluri, a căror exercitare este dependentă de 

personalitatea lui. 

Profesorul eficient este ,,discipolul” elevilor săi, care încearcă să învețe în permanent de la ei, 

pentru a ține pasul cu aceștia și pentru a putea să discute orice subiect. El trebuie să fie liderul care 

să inspire și să influențeze copiii prin intermediul personalității sale, asemeni unui unui expert sau 

consilier. Explorator fiind, își încurajează elevii să-și descopere sinele, ajutându-i astfel să atingă cel 
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mai înalt nivel de performanță. Urmărindu-i, el poate să mențină echilibrul dintre necesitățile de 

instruire ale fiecărui individ și cele ale întregului grup, realizând prin aceasta idealul educațional: 

învățământ pentru toți, învățământ pentru fiecare. Un asemenea învățător este corect și obiectiv în 

aprecieri, poartă dialoguri deschise și răspunde mereu la solicitări. 

Un bun pedagog este un inovator care modifică sau înlocuiește strategiile, tehnicile, 

mijloacele, atunci când a descoperit altele mai eficiente sau când cele existente au devenit 

plictisitoare pentru elevi. Inventând/combinând diverse metode, el adaptează predarea la diferite 

stiluri de învățare și prezintă subiectul din variate perspective, ceea ce facilitează înțelegerea. 

Un educator eficient valorifică la maxim ideile elevilor săi, utilizându-le cu scopul de a 

îmbunătăți calitatea procesului instructiv-educativ. El este ghidul care conduce elevii spre 

perfecționarea deprinderilor și abilităților de lucru și, totodată, îi pune în situația de a descoperi 

singuri soluția și de a învăța din propriile greșeli. Învățătorul dezvoltă astfel responsabilitatea 

elevilor pentru actul de învățare și încrederea în forțele proprii. 

Cadrul didactic nu este numai o sursă de informație, ci este cel care stabilește o relație umană 

cu clasa de elevi. Cultura profesională, capacitatea de a se raporta continuu la elevi, umanismul, 

obiectivitatea, dreptatea, curajul, corectitudinea, conștiința responsabilității, acestea sunt câteva din 

calitățile morale pe care un dascăl trebuie să le aibă pentru a putea stabili o relație socio-afectivă cu 

elevii. Sentimentele dirijează în mare măsură conduita, fiind principalul factor motivațional. Pentru 

a realiza educația morală, un cadru didactic trebuie să fie el însuși un model al conduitei morale. O 

bună cunoaștere a elevilor și o conduită morală exemplară a dascălului asigură o bună relație socio-

afectivă între aceștia, relație care are ca rezultat un efect stimulativ în procesul instructiv-educativ. 

Un educator își cunoaște bine elevii, dar descoperă adevărata lor personalitate numai atunci 

când își propune să se ocupe de fiecare, organizat și sistematizat. Teoria inteligențelor multiple 

impune ca învățătorul să recunoască și să educe o gamă largă de talente și abilități. El trebuie să 

structureze prezentarea materialului într-un stil care să angajeze majoritatea tipurilor de inteligență. 

Elevii trebuie învățați să-și recunoască greșelile, să le depisteze și să le corecteze, să cedeze în fața 

adevărului, dar și să se apere când au dreptate. 

Învățătorul trebuie să formeze personalități puternice, să-i determine pe elevi să nu accepte 

umilința sau compromisul și să-i facă toleranți atunci când situația o impune. 

Cadrul didactic trebuie să acorde o importanță deosebită activităților extracurriculare. Ele au 

un rol foarte important datorită caracterului lor activ-participativ, facilitând integrarea eficientă şi 

rapidă a elevilor în colectivitate. Această integrare facilitează la rândul ei procesul de 

autocunoaştere. Fiind implicați în astfel de activităţi, elevii devin ,,subiecţi” conştienţi ai acţiunii, 

trăind intens succesele sau insuccesele propriei lor activităţi. Ei devin capabili să-şi orienteze 

curiozitatea nu numai asupra lumii exterioare, ci şi asupra propriei persoane. Se formează astfel 

,,imaginea de sine’’, esenţială în succesul şcolar. Activităţile extraşcolare respectă principiul 

egalităţii şanselor, oferind fiecărui elev posibilitatea de a se implica, indiferent de rezultatele sale 

şcolare. Se dezvoltă astfel sentimentul încrederii în sine, în forţele proprii, fapt care va avea ulterior 

o mare influenţă asupra succesului şcolar. Unul din scopurile principale ale educaţiei non-formale îl 

reprezintă creşterea gradului de adaptabilitate a copiilor la viaţa socială, respectiv dezvoltarea 

autonomiei personale şi sociale, a comportamentului în grup.  

Un dascăl iscusit va proiecta și organiza activități extracurriculare care vor contribui, gradual, 

la formarea şi dezvoltarea complexă a personalităţii elevului în plan moral, intelectual, estetic, civic 

şi fizic prin atingerea tuturor dimensiunilor educaţiei al cărei scop ultim este pregătirea pentru viaţă 

a elevului. 

Un ÎNVĂȚĂTOR este un  REVOLUȚIONAR care știe că rolul său este unul dintre cele mai 

vitale pe pământ în păstrarea sanctității vieții și a rezultatului ei firesc – „elevația umanității”. 
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SĂ DĂM ATENŢIE COPILULUI!  
 

                                                                          Prof. înv. primar Chiraţa Caragop   

Şcoala Gimnazială Nr. 39, “Nicolae Tonitza”, Constanţa  

 

 

În contextul actual de descentralizare a învăţământului românesc, familiei, partenerul 

tradiţional al şcolii, îi revine un rol sporit, iar cunoaşterea mediului familial şi  comunicarea cu 

părinţii devin condiţii sine qua non pentru succesul demersului educaţional, cât şi al reuşitei 

parteneriatului cu şcoală.   

  Familia contemporană suportă o serie de modificări referitoare la statusuri şi roluri, norrne, 

relaţii, probleme, situaţii şi soluţii.   

 Cunoaşterea familiei, partenerul cheie al parteneriatelor educaţionale, trebuie să se orienteze 

către:  

 trăsăturile, calităţile, problemele sale specifice;   

 statutul pe carel are elevul în cadrul mediului său familial;   

 valorile şi normele pe care le avansează;   

 avantajele, beneficiile pe care le aduce şcolii, trăsăturile, calitătile, problemele sale specifice;  

 statutul pe carel are elevul în cadrul mediului său familial;   

 valorile şi normele pe care le avansează;   

 avantajele, beneficiile pe care le aduce şcolii.  

În procesul de comunicare al managerilor şcolii şi al cadrelor didactice cu familia  pot să apară 

disfuncţii generate de:   

  limitele şi strategiile şcolii;   

  bariere în comunicare interpersonală;   

  lipsă de interes a părinţilor în raport cu educaţia, cu evoluţia propriilor copii;   

  carenţe atitudinale şi comportamentale la nivelul părinţilor, dar şi al cadrelor  didactice;   

  problemele severe cu care se confruntă unele familii;   

  marginalizarea sau automarginalizarea unor familii defavorizate;   

  restricţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale.  Pentru a depăşi aceste 

bariere care influenţează comunicarea şi parteneriatul dintre şcoli şi părinţi, trebuie asumate ca 

priorităţi:   

 - creşterea iniţiativei şi implicării cadrelor didactice în sensibilizarea şi atragerea  familiei;   

  elaborarea şi aplicarea sistematică a unor proiecte centrate pe parteneriatul cu  şcoala;  

  transformarea comitetelor de părinţi în structuri active şi dinamice;   

  ameliorarea modalităţilor de informare a părinţilor;   

  diseminarea unor informaţii clare cu privire la activitatea şi problemele şcolii;   

  organizarea unor activităţi extraşcolare diversificate în regim de parteneriat;   

Studiind mediile familiale se pot concluziona câţiva factori de risc în adaptarea  şcolară:   

  climatul educativ necorespunzător;   

  stiluri neadecvate de educaţie: hiperprotector, inconsecvent, indiferent;  

  divergenţa metodelor educative între părinţi;   

  lipsa unităţii de opinie între părinţi;   

  nonconcordanţă între aşteptările părinţilor şi posibilităţile reale ale copilului;   

  slaba autoritate a părinţilor;   

  controlul redus al părinţilor asupra activităţilor zilnice ale copilului, asupra modului de 

petrecere a timpului liber, asupra grupului de prieteni;   

  boli cronice, acute, incurabile, psihice în familie;   

  tensiuni, neînţelegeri, conflicte între părinţi;   

  lipsa comunicării părinticopii;   

  timp insuficient acordat copiilor;   

  tratarea preferenţială a copiilor;   
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 - lipsa de toleranţă în situaţii conflictuale sau în divergenţe de opinii;   

  comportamentul deviant al părinţilor (alcoolism, agresivitate, infracţiuni);   

  nivelul cultural, igienicosanitar scăzut;   

  situaţii materiale deficitare     

 - separarea familiei 

  dezmembrarea (divorţ, deces);    

  modificări în structura familială (necăsătoria);    

  devalorizarea sau supraevaluarea importanţei şcolii în educaţie.    

În ,,Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul  preuniversitar" 

sunt stipulate atribuţiile sporite ale comitetelor şi asociaţiilor de părinţi  din şcoli:    

a) susţin unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio profesională a 

absolvenţilor;   

b) propun măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu;   

c) propun discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii;   

d) identifică surse de finanţare extrabugetare şi modul de folosire al acestora;   

e) susţin şcoala în derularea programelor de prevenire şi combaterea a  abandonului şcolar;   

f)    conservă tradiţiile locale ale minorităţilor, ajută la dezvoltarea  multiculturalităţii;   

g) susţin managerii şcolii în orgarizarea şi desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii  pe teme 

educaţionale;   

h) conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, organele de autoritate  tutelară sau 

ONGAurile în vederea soluţionării situaţiilor elevilor care au nevoie de ocrotire;   

i)  susţin prin contribuţii financiare sau materiale programele de întreţinere şi  modernizare a 

bazei materială a şcolii;   

 Comunicarea cu familia este un proces complex care are ca funcţie principală infomarea 

părinţilor despre conţinutul, obiectivele şi rezultatele activităţii de învăţare  desfăşurată cu elevii, în 

prevenirea insuccesului şcolar, cât şi a conflictelor.   

 O altă funcţie, deloc neglijabilă este aceea a integrării şi menţinerii părinţilor în rolul de 

partener activ, real al procesului de învăţământ.  

 Comunicarea cu părinţii este în acelaşi timp relaţie, informativ o acţiune,  care presupune o 

diversitate de criteriirepere şi forme asemănătoare cu cele ale comunicării didactice.   

   1) Parteneri  

a) comunicare interpersonalăintre două persoane   

b) comunicare în grup mic relatie grupală de tip ,,fatainfata” (şedinţe, consultaţii)   

c) comunicare publicăauditoriul este larg, în relaţie direct cu emiţătorul (şedinţele asociaţiei 

de părinţi)   

2) Statutul  

a) comunicare interlocutorilor orizontalăintre parteneri cu statute egale (invatator părinte: 

adulţi)   

3) Cod folosit  

a) comunicare verbalăprin cuvânt, nivelul logic7% din actul comunicării   

b) comuricare paraverbalăton, volum, intonaţie, viteză, pauză ,,arta tăcerii"38%  

c) comunicare nonverbalapozitie, distanţă, mişcare, mimică, gesturi, imbracaminte55%   

d) comunicare mixtă   

4) Finalitate  

a) comunicare actului subiectivă comunicativăexprimă starea afectivă a locutorului   

b) comunicare instrumentalăare un scop precis, în vederea obţinerii unui anumit efect, pentru 

a modifica reacţia partenerilor   

5) Capacitatea  

a) comunicare autoreglării nelateralizatăcu feedback determinat de interacţiunea 

emitătorreceptor   

6) Natura  

a) comunicare conţinutului referenţialăvizează un anumit adevăr   
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b) comunicare operaţionalăvizează înţelegerea adevărului şi modul în care este,,descifrat"   

c) comunicare atitudinalăvalorizează informaţia şi influenţează atitudinea partenerilor  

Comunicarea cu familia presupune o relaţie bazată pe respect reciproc, deoarece părinţii sunt 

adulţi, au o experienţă de viaţă şi sunt firi pragmatice, dornice să rezolve rapid problemele apărute 

în procesul de învăţare al copiilor, cât şi în comportamentul acestora.   

 Menirea managerilor clasei este de a şti să medieze, să armonizeze cele două puncte de 

vedere în vederea obţinerii rezultatelor şcolare dorite şi a atitudinilor comportamentale 

corespunzătoare, prevenind insuccesul şi abandonul şcolar însingurarea, comportamentul de risc 

(consum de alcool, droguri, fumat) şi situaţiile de criză (suicid).   

 Sfaturile de la manager către familie să fie transmise direct, pe un ton de prietenie sinceră:   

 1. Făţi timp pentru copilul tău!   

 2. Discută cu copilul tău!   

 3. Exprimăte clar şi hotărât!   

 4. Învaţă săţi asculţi copilul!   

 5. Fii răbdător! Fii maleabil!   

 6. Nu fi partea care atacă  să  nu te enervezi, să nu ţipi, nu fi răutăcios, nu jigni copilul!   

 7. Acceptăţi propriul copil!   

 8. Fii gata săi oferi ajutor, siguranţă!   

 Formele consacrate ale comunicării cu familia sunt şedinţele cu părinţii, consultaţiile, 

lectoratele care trebuie să conţină pe lângă analize ale rezultatelor şcolare şi informări şi dezbateri 

pe teme educaţionale.   

  Metode şi procedee prin care se realizează comunicarea cu părinţii sunt: fişe de lucru, 

chestionare, joc de rol, activităţi de grup, brainstorming, dezbareri pe teme educaţionale.   

 Învăţătorul cu vocaţie ştie că a fi preocupat de conştientizarea, supravegherea şi îmbogăţirea 

conduitei sale comunicative este o cerinţă elementară, mai ales că ,,nu tot ce intenţionăm să reuşim 

spunem, nu tot ce spunem se aude, nu tot ce se aude se şi înţelege, se înţelege şi ce nu spunem, iar 

ceea ce se înţelege nu depinde numai de noi ce devine." (Soitu, L)   

Decalogul comunicării   

 1) Nu poţi să nu comunici.   

 2) A comunica presupune cunoaşterea de sine şi de respect de sine.   

 3) A comunica presupune conştientizarea nevoilor celuilalt.   

 4) A comunica presupune a şti să asculţi.   

 5) A comunica presupune a înţelege mesajele.   

 6) A comunica presupune a da feed-backuri.   

 7) A comunica presupune a înţelege preocesualitatea unei relaţii.   

 8) A comunica presupune a şti sati exprimi sentimentele.   

 9) A comunica presupune a accepta conflictele.   

 10) A comunica presupune asumarea rezolvării conflictelor.   

Reflecţii şi maxime:   

 "E în zadar să vorbeşti celui care nu vrea să te asculte." M. Eminescu   

 "Cuvântul este sunet şi culoare, e mesagerul gândului uman." T. Vianu   

 "Cât de puternice sunt cuvintele drepte."  Biblia   

 "Cuvintele sunt cele mai puternice droguri folosite de omenire." Rudyard Kipling   

 "Pana de scris este mai puternică decât sabia." Shakespeare   

 “Ca să pregăteşti o bună cuvântare spontană îţi trebuie mai mult de trei săptămâni.” Mark 

Twain   

 "Copilul devine ceea ce îi spui că este."  

 "Dragostea fără disciplină este la fel de periculoasă ca disciplina fără dragoste."   

Cei cinci ,,A" ai unei atitudini pozitive de părinte:   

 ACCEPTAREA  determină siguranţă şi valoare de sine   

 APRECIEREA  cheia sentimentului de importanţă   

 AFECTIUNEA  fără ea copiii vor pieri   
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 ACCESIBILITATEA  dragostea înseamnă TAIAMAP   

 AUTORITATEA ÎN DRAGOSTEA  responsabilitatea dezvoltă autodisciplină, autocontrol  
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STIMULAREA CREATIVITĂȚII MICULUI ȘCOLAR  

PRIN LECTURĂ 
           Prof. înv. primar. Tudor Claudia Gina 

Liceul Teoretic ,,Decebal”, Constanța 

Prof. înv. primar Chircu Cristina 

Şcoala Gimnazială Nr. 24 „Ion Jalea”, Constanţa  

 

Astăzi mai mult decât oricând, creativitatea reprezintă o condiţie fundamentală a calităţii 

educaţiei, una dintre premisele esenţiale ale performanţei. 

Creativitatea cuprinde o gamă largă de activități mentale, de la gândirea creativă, responsabilă 

pentru mari descoperiri sau opere de artă, până la alegerea micului dejun. Rațiunea, abilitatea de a 

gândi, este considerată caracteristica distinctivă a ființei umane. Capacitatea oamenilor de a gândi 

logic se bazează, într-o mare măsură, pe abilitatea creierului de a aranja varietatea de evenimente 

din lumea exterioară într-un mod relevant. Totuși prin ,,creativitate” nu se întelege doar abilitatea de 

a putea picta un tablou ori de a scrie o poezie, nu folosește doar  la ,,a compune melodii folosindu-te 

de vioară” și nu se rezumă doar la conceptul de artă. ,,Creativitatea”  poate fi de folos într-o 

sumedenie de situații cu care un om se confruntă pe parcursul vieții, situații care implică – printre 

altele – rezolvarea de probleme; reprezintă acea caracteristică a gândirii care foloseşte inventiv 

experienţa şi cunoştinţele acumulate, oferind soluţii şi idei originale.  

Creativitatea se leagă strâns de imaginație, și acest aspect este unul important. Pentru a avea 

un copil creativ, trebuie să-i stimulezi în primul rând imaginația. Unul din cele mai eficiente moduri 

de a dezvolta imaginaţia unui copil este lectura.  

Ca sursă inepuizabilă de exemple frumoase de comportare, literatura pentru copii îi 

avertizează pe cei mici asupra vredniciei sau lenei, cinstei sau necinstei, asupra consecinţelor 

ascultării sau neascultării, adevărului sau minciunii, trăsături pozitive ale unor personaje cum ar fi 

curajul, stăpânirea de sine, devotamentul, înţelepciunea, prietenia sinceră, dar şi trăsături negative 

ca lăcomia, şiretenia, îngâmfarea, viclenia. 

Cu cât elevul se apropie mai devreme de lectură cu atât mai importante vor fi efectele ei în 

domeniul limbajului, al comunicării şi al comportamentului acestuia.  

Lectura ajută la observarea mediului înconjurător, îmbogăţeşte cunoştinţele despre natură, 

lume şi viaţă, cultivă sensibilitatea şi imaginaţia, modelează caractere, contribuie la educarea moral-

cetăţenească. Toate textele aparţinând literaturii pentru copii, indiferent de genul sau specia căreia îi 

aparţin, transmit prin conţinutul lor un anumit mesaj prin intermediul imaginilor artistice.  

Iniţierea elevilor din clasele primare în formarea deprinderilor de muncă cu cartea implică o 

activitate complexă ce vine în sprijinul ideii că, lectura, contactul viu şi permanent cu textul literar 

permit copiilor trăirea emoţională-reflexivă a conţinutului operei prin intuirea şi conştientizarea 

mesajului etic şi estetic al acesteia. 

Ascultând povești zilnic, copilul devine curios și dorește să afle mai multe, iar după ce va 

învață să citească singur, cel mai probabil,  va dori să descopere și mai multe povești, ca în cele din 

urmă, cu ,, imaginație” să se exprime liber sau chiar,  nu e exclus să se apuce de scris într-o bună zi. 

Școlarul mic trebuie să capete şi competenţe de investigare a textului literar utilizând tehnici 

precise, optime în privinţa receptării sau exprimării unui mesaj. Este vârsta la care copilul, printr-o 

dirijare strategică bine gândită, îmbinând metodele tradiţionale cu unele moderne, poate înţelege că 

o carte de lectură este o,,căsuţă cu poveşti” primitoare şi darnică.  

Modernizarea receptării literaturii pentru copii în şcoală este determinată în mare măsură de 

strategiile didactice şi formele de organizare la care apelează cadrul didactic. Rolul cadrului didactic 

în formarea deprinderilor de lectură constă în alegerea celor mai adecvate strategii care mobilizează 

intens toate forţele psihice, de creaţie şi cunoaştere ale elevului, pentru a obţine performanţe în 

procesul instructiv-educativ. Respectând particularităţile de vârstă ale elevilor din ciclul primar 

cadrul didactic va găsi modalităţi inovatoare de atragere a acestora către universul plăcut şi atractiv 

al cărţilor, prin diferitele modalităţi de organizare a activităţii instructiv-educative, cu ajutorul unor 

conţinuturi accesibile care se adresează universului spiritual şi afectiv al elevilor. 

http://www.psychologies.ro/anchete-si-dosar/cum-stimulam-imaginatia-copilului-2148831
http://www.psychologies.ro/anchete-si-dosar/cum-incurajam-copilul-sa-ii-placa-lectura-2149378
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Un copil cu o imaginație „bogată” va dori să se exprime, să fie creativ: să deseneze, să 

construiască structuri din cuburi, să picteze cu degețele, să zdrăngăne la chitara de jucărie, să cânte, 

să danseze, să intre în pielea unui personaj îndrăgit, să se ,,exprime” liber fără să îi fie îngrădite 

opțiunile în ceea ce privește culoarea, forma, stilul adoptat. 

,,Universul literaturii pentru copii”,  prin modul de prezentare a exerciţiilor, prin bogăţia şi 

varietatea acestora, imprimă o notă de dinamism activităţii didactice, implicând într-un mod activ 

elevul în procesul de învăţare, dezvoltându-i gândirea, creativitatea, motivaţia pentru învăţare.  

Ca învăţători, nu ne rămâne decât să ne formăm priceperea de a-i iniţia progresiv pe elevi în 

înţelegerea textelor, promovând o învăţare interactivă şi stimulând întregul potenţial al elevilor 

noștri cu căldură, cu înțelegere și cu răbdare. 
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STRATEGII DE CONSILIERE DE GRUP  

A COPIILOR DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ 
 

Profesor consilier școlar Mihaela Nicolaev 

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Constanța 

 

  

Dumitru (2008, apud. Enea V., p.137) definește consilierea de grup „un ansamblu de 

modalități, metode, tehnici și proceduri de intervenție psihologică și educațională menite să 

provoace modificări ale cognițiilor și atitudinilor membrilor grupului  și care se concretizează în 

schimbarea comportamentală adaptativă”. Consilierea de grup este una dintre cele mai eficiente 

modalități de maximizare  a resurselor consilierii deoarece, pe de o parte, beneficiile acesteia ajung 

în același timp la mai multe persoane care se confruntă cu probleme comune, iar, pe de altă parte, 

cei care primesc sprijin într-o astfel de intervenție, devin parte a efortului de ajutorare a celorlalți 

(Fibkins, 2014, apud. Enea V., p.137).  

Jacobs, Masson și Harvill (2002, apud. Enea V.) specifică o serie de beneficii ale 

intervențiilor de grup realizate de  către consilierii școlari: 

1. Grupul este o cale „economică” pentru a ajuta persoanele cu probleme similare; 

2. Apartenența la un grup cu nevoi și probleme similare, îl face pe copil să se simtă 

confortabil, oferindu-i în același timp posibilitatea de a experimenta noi comportamente, plecând de 

la ascultarea și observarea comportamentului celorlalți; 

3.  Dacă un consilier ar practica doar consilierea individuală, pe parcursul unui an școlar  nu 

ar reuși să le ofere asistență psihopedagogică tuturor celor care au nevoie; 

4.  În parcurgerea programelor de intervenție sunt exersate o multitudine de caracteristici ale 

consilierului școlar, care vor fi transmise într-o anumită măsură și membrilor: abilități de ascultare 

activă, atitudine încurajatoare, grijă și suport față de ceilalți, onestitate, răbdare, sensibilitate, 

empatie, încredere în sine și în ceilați. 

Prin acest studiu îmi doresc să valorizez experiența de profesor consilier școlar în a derula 

activități de consiliere  de grup/ ateliere de dezvoltare personală pentru cele trei niveluri de 

școlarizare: învățământ primar, gimnazial și liceal. 

Consilierea de grup permite lucrul simultan cu mai mulți copii (6-12), numărul restrâns al 

acestora fiind un avantaj pentru cunoașterea  și dezvoltarea personală a fiecărui copil.  

Am creat un scurt modul de conținuturi, pentru cinci activități (derulate, timp de 90 de 

minute, o dată pe săptămână), cu detalierea unor strategii  de consiliere de grup, atât pentru 

dezvoltarea personală, cât și pentru rezolvarea unor probleme și pentru prevenirea 

comportamentelor indezirabile. Programul care este  adaptat particularităților și  nevoilor copiilor 

de vârstă școlară mică (6/7 – 9/10 ani ). 

Obiectivele consilierii de grup, care vizează dezvoltarea personală a copiilor, pe parcursul 

celor cinci ședințe/ întâlniri de consiliere,  au fost: 

 1. Să afle ce le  place sau ce nu le place la propria persoană; 

 2. Să se accepte așa cum sunt, cu bune și cu rele; 

 3. Să aibă încredere în forțele proprii; 

 4. Să vorbească despre emoțiile lor; 

 5. Să treacă peste timidate, neîncredere, tristețe, supărare, mânie; 

 6. Să fie sensibili (e) la nevoile și problemele celorlalți; 

 7. Să aibă un  comportament prietenos cu cei din jurul lor; 

 Un rol foarte important în derularea ședintelor de consiliere de grup îl are negocierea  unui 

set de reguli ale grupului,  împreună cu copiii:  

1. Îl ascult până  la capăt  pe cel care vorbește; 

2. Vorbesc când îmi vine rândul; 

3. Respect punctul de vedere al celuilalt; 

4. Mă implic în toate activitățile; 
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5. Cer și oferim ajutor, când e nevoie, celorlați; 

6. Păstrez  secrete atunci când cineva mă roagă; 

7. Lucrez, în perechi sau în grup, cu toți copiii. 

☺ ȘEDINȚA  1: „Eu-l din oglindă” 

Obiective: 

a) Dezvoltarea abilităților copiilor de a-și identifica propriile caracteristici (fizice și 

psihologice); 

b) Dezvoltarea capacității de autodescriere și de comunicare a informațiilor despre sine; 

c) Înțelegerea și acceptarea diferențelor; 

d) Dezvoltarea capacității de intercunoaștere; 

Activități: 

a) Prezentarea activității  și a obiectivelor - Astăzi vom vorbi despre noi, despre „Cine 

suntem?”, „Cum suntem?”, „Ce ne place să facem?”  

b) Joc de autoprezentare: „Mă numesc……… Îmi place să…… Nu-mi place să….. 

c) Discuție despre propriile însușiri fizice și psihologice. Se va completa o „Listă de cuvinte 

pozitive despre Sine”. 

d) Exercițiu de energizare: „Când spun o floare, bați din palme în mod obișnuit. Când spun un 

animal, bați din palme deasupra capului. Când spun un obiect, faci o genuflexiune.” 

e) Text terapeutic : „Băiatul cu doi ochi” 

Desprinderea mesajului textului:  Fiecare copil este unic și valoros. Între copii pot exista 

diferențe (fizice sau psihologice), pe care este bine să le acceptăm și să le tolerăm. Orice copil 

trebuie tratat cu înțelegere și respect, empatia fiind o calitate care poate  dezvolta de la vârste 

fragede. 

f)  Joc de intercunoaștere:  Fiecare membru al grupului aruncă o broscuță către un copil și îi 

spune – „Broscuța fermecată sare la…și îi spune că are/că este…(Posibile răspunsuri: Are ochi 

frumoși, părul blond, este înalt, slăbuț, etc. Este  un copil frumos, bun la suflet, etc) 

g) Joc: „Goana avionului de hârtie”- Fiecare copil primește un avion pe care  va reprezinta: un 

emoticon care arată ce emoție are copilul în acel moment, floarea, animalul si obiectul preferat. 

Avioanele se amestecă între ele. Fiecare ia un avion și îl trimite spre un alt copil. Copilul care 

primește avionul încearcă să recunoască al cui e avionul. 

h) Feed-back-ul activității: „Ce ați aflat nou despre voi? Ce v-a plăcut? Ce nu v-a plăcut 

astăzi?” 

Materiale necesare: coli de flipchart, postituri, o  jucărie-broscuță, textul terapeutic;  

☺ Ședința 2: „Termometrul emoțiilor” 

Obiective:  

a) Recunoașterea și înțelegerea emoțiilor de bază (bucurie, tristețe, furie, frică) 

b)  Conștientizarea modului în care sunt gestionate emoțiile în raport cu sine și cu cei din jur; 

c) Reprezentarea gradului de intensitate al unor emoții, de la nivelul cel mai scăzut la cel mai 

ridicat;  

Activități: 

a) Joc de autoprezentare: „Dacă aș fi floare, animal, obiect aș fi…, pentru că…” Copiii se 

transpun în fiecare din cele trei situații.  

b) Prezentarea activității  și a obiectivelor – „Astăzi vom vorbi despre emoțiile noastre, despre 

varietatea lor, despre modul în care le manifestăm și despre cum putem să le controlăm pe cele care 

ne perturbă”. 

c) Discuție despre emoții - evidențierea emoțiilor pozitive (bucurie, fericire, mulțumire, 

satisfacție, veselie, surpriză)/ negative (neplăcute: tristețe, frică, furie, dezgust, nemulțumire, 

deprimare, îngrijorare, panică, ură). 

d) Activitate în perechi - „Oglinda”- simularea unor expresii faciale pentru emoții; 

e) Text terapeutic: „Cum poate un copil să își depășească Frica și Tristețea? 

Desprinderea mesajului textului: „În viață ne întâlnim cu fel de fel de situații, unele care ne 

fac plăcere, ne cresc încrederea în noi, ne dau o stare de bună dispoziție iar altele ne pot tensiona,  
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mai ales atunci când e ceva nou, necunoscut, neprevăzut. Ca să nu fim afectați, copleșiți, de aceste 

emoții este bine să fim perseverenți în a lucra cu propria persoană  și a avea încredere în noi.” 

f) Exercițiu de energizare: „O săritură pe ambele picioare/ un pas la stânga/ Imitarea unui 

copac/ 3 sărituri pe piciorul drept/  de către copiii care: se descurcă foarte bine la 

matematica/română/stiinte/ educatie fizică/ știu să înoate, au încredere în ei/ sunt sinceri cu părinții. 

g) Activitate individuală: Reprezentarea unui „termometru” al emoției de furie - Fiecare copil 

va fi invitat să-și reamintească o situație  petrecută în familie, în școală, cu prietenii, când s-a simțit 

foarte furios(oasă). Pe gradația termometrului (cu scale din 10 în 10,  până la 50-70 de grade, în 

funcție de intensitatea emoțiilor trăite), va scrie cuvintele  corespunzătoare, începând cu cele care 

descriu intensitatea cea mai scăzută a emoției - relaxare, calm, liniște, continuând cu emoțiile cu 

intensitate crescândă - încordare, proastă dispoziție, nemulțumire - și ajungând la cele cu grad de 

intensitate foarte mare - irascibilitate, enervare, negru în față ochilor, exasperare, frurie oarbă. 

Apoi va  colora, pe gradația termometrului, cu albastru, emoțiile cu intensitate mică și cu roșu 

emoțiile puternice, pentru fiecare culoare folosindu-se  nuanțe diferite. Copilul va reprezenta 

„bariera” care separă cele două culori, adică limita de la care emoțiile sunt greu de stăpânit. Va 

descrie momentul. 

h) Prezentarea termometrului propriu: Fiecare copil  își prezintă materialul lucrat în față 

grupului și răspunde la întrebările: „Care crezi că este motivul pentru care mercurul din termometru 

urcă sau coboară? Ce gândești, ce simți în acel moment? Ce poți face ca să reduci intensitatea 

emoției de furie?” 

i) Feed-back-ul activității: „Ce ați aflat nou despre emoții? Cum te-ai simțit astăzi? Reprezintă 

starea ta printr-o mișcare de dans!” 

Materiale necesare: coli de flipchart, postituri, coli albe A4,  termometrul, textul terapeutic; 

☺ Ședința 3: „Comunic, deci exist” 

Obiective:  

a)  Conștientizarea rolului pe care îl au regulile de comunicare în relațiile interumane; 

b) Exersarea ascultării active; 

c)  Folosirea unor modalități constructive de comunicare cu ceilalți; 

Activități: 

a) Exercițiu de spargere a gheții: Reprezentarea, pe postituri și apoi lipirea pe o coală de 

flipchart, a emoțiilor care descriu starea prezentă a copiilor. Se discută despre acestea. 

b) Joc de energizare și autocunoaștere: ”Un vânt rece bate pentru cei care…” (Cei au un 

câine/ pisica acasă, au participat la un concurs, colecționează abțibilduri, au o soră/un frate, etc.) 

Copiii care se regăsesc în aceste categorii ies in rând și simulează cu brațele bătaia vântului. 

c)  Stabilirea, împreună cu copiii, a unor reguli în comunicare:  „Ca să ne înțelegem mai bine 

cu ceilalți, ce am pute face noi?” (Posibile răspunsuri:  să vorbesc frumos, să folosesc  cât mai des 

cuvintele : „Te rog”, „Mulțumesc”, „Iartă-mă”; să  îl ascult până la capăt pe cel care vorbește, fără 

să îl întrerup”, etc) 

d) Text terapeutic: „ Cum să fim prieteni” 

Desprinderea mesajului textului: „Pentru a ne înțelege bine cu cei din jurul nostru, este bine să  

ne manifestăm comportamentele prietenoase:  să vorbim frumos  să acceptăm și să oferim ajutor, să 

împărțim cu ceilalți. Comportamentele neprietenoase (jignirea celorlați, manifestarea orgoliului  

nostrum, egocentrismul îi pot îndepărta pe ceilalți.” 

e)  Activitate în perechi – Punerea unor întrebări, la care să se răspundă cu: „Da/Nu, 

mulțumesc”. (Posibile întrebări: Te pot ajuta cu ceva? Ai vrea să mâncăm trei inghețate mari? Ți-ai 

dori să mănânci ceva?  Ai dori să lucrezi exerciții suplimentare? Vrei să ne jucăm împreună ?  Ai 

dori să îi facem o farsă colegului nostru?) 

Perechile se vor forma în funcție de  selectarea  figurinei de acelați fel dintr-un bol în care se 

amestecă două pătrate roșii, două romburi verzi, două cercuri galbene, etc. 

Se va pune accent pe ideea că este bine să învățăm să ne exprimăm dorințele într-un  mod 

asertiv/democratic, acceptând sau refuzând politicos unele lucruri sau propuneri 
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f) Activitate de grup - „Căsuța prieteniei”- 3 lucruri pe care le aduci într-o prietenie 

g) Feed-back-ul activității: „Ce activități v-au plăcut/ nu v-au plăcut? Ce ați aflat nou?” 

Materiale necesare: coli de flipchart, postituri, figuri geometrice de carton, textul terapeutic; 

☺ Ședința 4: „ Copăcelul  Încrederii” 

Obiective:  

a) Adoptarea unei atitudini pozitive față de sine și de ceilalți; 

b) Identificarea situații de succes care pun în evidență resursele personale; 

c) Exersarea unor modalități de creștere a încrederii în sine; 

Activități 

a) Exercițiu de spargere a gheții: Copiii vor ține ochii închiși și vor realiza, după instrucțiuni, 

fără să întrebe nimic, următoarele: Vor îndoi o coală  și vor rupe colțul din dreapta, sus/ Vor plia din 

nou coala și vor rupe colțul din dreapta, sus/ Vor repeta operația/ Vor executa pentru ultima oară 

același lucru (de 4 ori); 

Vor observa că modelele obținute nu sunt la fel, deși copiii au primit aceleași explicații. Se va 

discuta despre unicitate. 

b) Joc de autoprezentare: „Mă numesc……si nu vreau să mă laud, dar sunt un copil” (Posibile 

cuvinte:   frumos, înalt, bine construit, deștept, cuminte, harnic, responsabil, puternic, bun la 

română, matematică, științe) 

c) Activitate în perechi (oral): „Mă asemăn cu….(prenumele copilului) prin faptul că…(3 

caracteristici fizice, psihologice)/ Mă deosebesc de…..(prenumele copil) prin faptul că…(3 

caracteristici fizice, psihologice)  

Perechile se vor crea în funcție de jumătățile de inimioare pe care le extrag copiii și apoi, pe 

baza mesajelor de pe inimioare –„Fiecare este unic și valoros”, „Toți oamenii au calități”, „Toți 

oamenii sunt valoroși”, „La orice om găsim cel puțin o calitate”, „Orice defect sufletesc se poate 

corecta”, copiii se vor reuni în perechi. 

Se va discuta frontal despre ceea ce au simțit atunci când au lucrat în perechi și despre ce au 

aflat nou despre ei. Se accentuează idea că oamenii sunt asemănători și în același timp diferă, sunt 

unici, speciali și  că nu găsim doi oameni perfect identici. 

d) Text terapeutic: „Frica de eșec” 

Desprinderea mesajului textului:  Frica de eșec, adică teama că nu vei face față activităților 

școlare -  că nu vei ști să faci temele, că nu vei lua note bune sau vei fi intimidat atunci când vei fi 

ascultat - este o teamă accentuată,  cu care se pot confrunta  mulți copiii din școală. Pentru a face 

față situațiilor de care ne este teamă, este bine să învățăm să ne apreciem mai mult, să încercăm să 

ne facem singuri curaj. 

e) Activitate de grup:  Realizarea „Copăcelului Încrederii”- copiii vor reprezenta  un copăcelul 

înverzit pe o coală  de flipchart si apoi vor scrie pe flori mesaje care le cresc încrederea în propria 

persoană. (Posibile răspunsuri: Mă descurc foarte bine la română, matematică, concursuri; Părinții 

mă iubesc, cu bune și cu rele, etc) 

f) Feed-back-ul activității: „Ce v-a plăcut? Ce nu v-a plăcut? Cum vă puteți crește încrederea 

în forțele proprii?” 

Materiale necesare: coli de flipchart, postituri, inimioare din carton, textul terapeutic; 

☺ Ședința 5: „ Să fiu fericit (ă)...” 

a) Activitate individuală : Ultima dată când ai fost fericit(ă), trist(ă), furios(oasă). Se vor 

prezentarea răspunsurile în fața grupului. 

b) Exercițiu de autoprezentare: Pornind de la inițiala prenumelui, fiecare elev va formula un 

atribut (o calitate) în legătură cu propria persoană. 

c) Activitate în perechi: „Îl privesc cu atenție pe colegul meu și apoi, față în față, îl descriu 

fizic, facând referire la înălțime, greutate, tunsoare, culoarea părului, etc.” Apoi se schimbă rolurile.  

Selectarea perechilor se va face în urma instructajului „ Mergeți prin sală, privindu-vă în ochi 

unii pe alții, mai întâi încet și apoi din ce în ce mai repede...Privește-l cu atenție în ochi atunci când 

vă întâlniți..Mergeți prin sală și opriți-vă la un coleg...” 

d) Text terapeutic: „ În căutarea fericirii” 
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Desprinderea mesajului textului: „Adevărata fericire nu ne este dată de lucrurile materiale, de 

modul în care ne îmbrăcăm, de casa  în care locuim, ci de aspectele sufletești ale vieții, cum ar fi 

dragostea părinților și prietenia pe care o legăm cu ceilalți copii.” 

e) Exercițiu de mișcare:  Copiii vor reacționa în mod invers față de cerința cerută.  (Posibile 

cerințe „Sus/Jos; Stânga/ Dreapta; Merg/ Stau; În față/În spate”) 

f) Activitate de grup -„Vaporașul realizărilor mele”. Copiii vor desena  împreună un vaporaș, 

pe care vor scrie, fiecare cu o culoare, la alegere, pe vapor, în partea de sus,   2-3 realizări  și în 

partea de jos, în apă, 2-3 insuccese avute la școală, acasă, în relația cu prietenii, etc.  

Discuție cu copiii din grup : „Ce părere aveți despre răspunsurile colegilor voștri?” 

g) Feed-back-ul activității:„ Ce v-a plăcut? Ce nu v-a plăcut?  Ce ați reținut nou?” 

Materiale necesare: coli de flipchart, postituri, textul terapeutic; 

În fiecare ședință de consiliere de grup copiii au desfășurat activități de autocunoaștere 

diverse, exerciții de  atenție, de energizare, de relaxare. Între activitățile care au necesitat 

concentrare,  au ascultat câte o poveste  terapeutică (în fiecare ședință de consiliere), al cărei mesaj 

era specific temei abordate. Pentru a facilita intercunoașterea și interacțiunea, am organizat activități 

în perechi, perechile fiind selectate aleatoriu și am derulat activități cu tot grupul – „Căsuța, 

Desenul, Vaporașul grupului/ al prieteniei.” 

Beneficiul esențial al consilierii de grup a fost evoluția pozitivă a fiecărui  participant,  în plan 

cognitiv, afectiv și comportamental. Pe parcursul derulării modului de dezvoltare personală, copiii 

au învățat  și au exersat să se autocunoască (fizic, psihologic, emoțional, social), să își aprecieze/ 

valorifice resursele personale (punctele tari), să își crească încrederea în propria persoană,  să fie 

empatici, să dezvolte relații pozitive cu ceilalți, să comunice într-un mod asertiv cu colegii din grup. 

Copiii s-au deschis  mult mai ușor unii față de alții, acest lucru favorizînd o integrare socială mult 

mai reușită. 
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Preşcolaritatea ocupă o poziţie aparte în contextul copilăriei. Este perioada când se pun bazele 

preşcolarităţii şi se fac acumulările necesare începerii învăţării şcolare. Copilul de această vârstă, în 

principal se joacă, jocul fiind activitatea lui fundamentală, dar achiziţionează şi numeroase 

cunoştinţe şi experienţe, în cadrul familiei dar mai ales în cadrul activităţilor din grădiniţă, care îl 

maturizează psiho-intelectual şi psiho-comportamental pentru contactul viitor cu şcoala.  

Perioada cuprinsă între 3 şi 6-7 ani este denumită  vârsta descoperirii realităţii externe, mediul 

solicitând copilului nu numai adaptări ale comportamentului la sisteme diferite, dar creează o mare 

diversitate a lumii şi vieţii, o mai densă şi complexă antrenare a deciziilor, curiozităţii, trăirilor 

interne la situaţii numeroase şi inedite (Dragu, A., et. al, 2003). Lărgirea cadrului relaţional cu 

obiectele constituie una dintre premisele dezvoltării psihice a copilului în toate planurile. 

Grădiniţa reprezintă pentru copil prima instituţie în care, alături de joc, învăţarea începe să 

devină o activitate importantă în dezvoltarea personalităţii, în care influenţele formative exercitate 

depăşesc cadrul influenţelor sporadice din familie, dobândind un cadru organizat de acţiune. În 

aceste condiţii, cunoaşterea psihopedagogică a copiilor apare ca o problemă complexă şi 

multilaterală, de mare însemnătate în realizarea cerinţelor educative.  

Vârsta preşcolară este o perioadă a descoperirii. Depăşind pentru prima dată peste  spaţiul 

restrâns, familiar, al casei, copilul învaţă că există o lume interesantă dincolo de acesta şi doreşte să 

se implice în cunoaşterea şi transformarea ei, se descoperă pe sine ca o persoană care are abilitatea 

de a face să se întâmple anumite lucruri, câştigă autonomie în cunoaştere şi iniţiativă. 

O dezvoltare spectaculoasă a preşcolarilor priveşte planul senzorio-perceptiv. Percepţia devine 

cu timpul observaţie perceptivă şi este implicată în toate formele de învăţare. Copilul preşcolar este 

preocupat de interiorul şi exteriorul casei, al grădiniţei, al străzii, al elementelor geografice din 

imediata apropiere (stradă, mare, munte, lac, pădure, etc.), al magazinului, al mobilierului şi să 

identifice locul diferitelor obiecte. Este atent la caracteristicile fiecărui membru al familiei, la 

identitatea acestora şi comportamentul lor precum şi la condiţiile de viaţă în activităţile, profesiunile 

umane. 

Dezvoltarea inteligenţei intră într-o nouă etapă, de la faza simbolică, după vârsta de 3 ani, 

aceasta parcurge un episod de inventivitate ce pregăteşte gândirea operativă complexă. Gândirea 

înregistrează progrese evidente, ca formă intuitivă ea operând cu ajutorul reprezentărilor şi 

percepţiilor. Frecvenţa lui  „de ce” este destinată cunoaşterii şi sesizării relaţiilor dintre obiecte sau 

situaţii. 

Ca fenomen al vieţii de relaţie, dezvoltarea afectivităţii trebuie raportată în această perioadă, la 

procesul identificării ce trece prin câteva faze. La 3 ani identificarea se manifestă prin creşterea 

stărilor afective difuze în care copilul plânge cu lacrimi şi râde cu hohote, după care manifestă o 

reţinere vinovată, iar la 4-5 ani identificarea devine mai avansată. Identificarea se realizează cu 

modelele umane cele mai apropiate, în speţă modelele parentale. 

Odată cu dezvoltarea capacităţilor senzoriale şi perceptive se structurează noi forme prin care 

reprezentările memoriei şi imaginaţia dau dimensiuni complexe trăirilor anticipative şi fantastice. 

Perceperea realităţii este încărcată emoţional şi alimentează imaginaţia, comportamentele şi 

strategiile mintale ce utilizează o simbolistică amplă ancorată situaţional în realitatea 

înconjurătoareimprimând perioadei preşcolare acea unicitate şi minunăţie ce fac din ea vârsta de aur 

a copilăriei.  

          Emoţional şi motivaţional, preşcolarul se caracterizează printr-o mare impresionabilitate 

şi plasticitate psihică, care îl fac să fie receptiv la mesajele adultului, să le accepte şi să le urmeze. 

De aceea, în structura comportamentului didactic al educatoarei trebuie să predomine indicaţiile, 
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sugestiile, explicaţiile, lămuririle, sprijinul, îndrumarea, incitarea, consilierea individuală. Copilul 

este o fiinţă activă, cu iniţiativă, însetată de cunoaştere. 

Ceea ce este esenţial, este succesiunea de o remarcabilă continuitate a stadiilor de dezvoltare, 

fiecare marcând un nou progres parţial, până în momentul când conduitele realizate prezintă 

caractere pe care un psiholog le poate considera ca aparţinând ,,inteligenţei’’.  

Pentru a realiza un program educativ la vârstele timpurii este nevoie să cunoaştem care sunt 

caracteristicile dezvoltării şi ale personalităţii copilului în această perioadă. Au fost scrise o serie de 

principii care guvernează dezvoltarea copilului la aceste vârste şi anume:  

 Dezvoltarea este secvenţială. Acest principiu se referă la faptul că un copil nu se dezvoltă la 

întâmplare, ci într-o succesiune de stadii care se succed în secvenţe ce derivă una din cealaltă. Sunt 

copii care străbat mai încet un stadiu sau altul, dar ordinea lor rămâne aceeaşi. Pentru educaţie, 

aceasta înseamnă că putem gândi programe pe secvenţe sau paşi. Dacă un copil sare peste o 

secvenţă, este posibil ca el să aibă abilităţi care îi permit acest lucru.  

 Un domeniu de dezvoltare le influenţează pe celelalte. Progresul într-un domeniu are 

influenţă asupra celorlalte. În acelaşi timp, copiii nu se dezvoltă în mod egal în toate domeniile. 

Programele educative individualizate au rolul să identifice progresele unui domeniu şi să sprijine 

progresul şi a celorlalte. Un copil care nu aleargă, nu manipulează obiectele şi nu îi place mişcarea 

în general este o problemă pentru dezvoltarea în toate celelalte domenii: cognitiv, socio-afectiv, 

limbaj, psiho-motricitate, identitate personală – unicitate.  

 Copiii au ritmuri diferite de dezvoltare. Aceasta înseamnă că un copil poate să fie mai 

avansat într-un domeniu decât în altul şi că între copii există mari diferenţe între ritmurile de 

dezvoltare a domeniilor personalităţii. De exemplu, un copil de 3-4 ani nu poate vorbi în propoziţii, 

în timp ce altul poate deja memora poezii şi reproduce povestiri. La domeniul motor primul este 

foarte activ, aleargă, merge pe bicicletă şi este sociabil când merge în parc, în schimb cel de-al 

doilea nu aleargă decât obligat, învaţă foarte greu să meargă pe bicicletă şi nu este sociabil. La 6-7 

ani putem constata că merg amândoi la fel de bine pe bicicletă şi că îşi fac prieteni la fel de repede, 

iar limbajul este folosit la fel, fără exerciţii suplimentare. 

 Dezvoltarea se desfăşoară de la simplu la complex. Datorită cunoaşterii acestui principiu, 

programele educative timpurii se pot structura pe paşi mărunţi când este vorba de formarea unor 

abilităţi şi capacităţi. Pe măsură ce copilul se dezvoltă, fiecare comportament nou este mai complex 

decât precedentele.  

 Dezvoltarea individuală depinde atât de caracteristicile înnăscute, cât şi de cele ale mediului. 

Acest principiu ne ajută să înţelegem că un copil vine pe lume cu o singură capacitate înnăscută şi 

anume: educabilitatea. Toate capacităţile prin care el se adaptează şi se integrează realităţii depind 

de relaţiile lui cu mediul. Educabilitatea este potenţialitatea virtuală şi generală spre dezvoltare.La 

început, copilul este total dependent de adult şi de lumea exterioară. Pentru programul educativ 

timpuriu aceasta înseamnă că putem practic, să influenţăm dezvoltarea copilului dacă cunoaştem şi 

structurăm un mediu adecvat în grădiniţă şi în afara ei. 

 Dezvoltarea se produce în stadii. În cursul dezvoltării sale, copilul manifestă diferite 

schimbări calitative, atât în privinţa activităţii de cunoaştere a realităţii înconjurătoare, cât şi în sfera 

reacţiilor sale afective şi voliţionale. Schimbările survin într-o succesiune bine determinată de trepte 

şi faze prin care trece copilul. Pentru parcurgerea unei trepte sau faze, fiecare copil are nevoie de un 

anumit timp, pe de o parte, iar pe de altă parte, treptele şi fazele se succedă într-o ordine relativă, 

constantă, obligatorie. Dezvoltarea stadiilor poate face loc unor accelerări sau întârzieri, ordinea de 

succesiune rămâne însă constantă. Fiecare stadiu este caracterizat printr-o structură de ansamblu.  

Mielu Zlate  face o descriere a  celor trei substadii ale dezvoltării copilului preşcolar. 

Preşcolarul mic (3-4 ani) 

În această perioadă, copilul preşcolar ia contact mai strâns cu mediul de grădiniţă, diferit de 

cel familial, şi traversează observativ mediul social (strada, magazinele, mijloacele comune de 

transport). Cele trei componente ale mediului solicita copilului ajustări ale comportamentului la 

sisteme diferite de cerinţe, în condiţii de tutelă, protecţie şi afecţiune diferite, şi creează şi o mai 
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mare sesizare a diversităţii lumii şi vieţii, o mai densă şi complexă antrenare a deciziilor, 

curiozităţii, emoţiilor şi cunoaşterii în situaţii numeroase, inedite. 

Principala lui formă de activitate este jocul, presărată cu câteva activităţi sistematice, scurte ca 

durată şi relativ simple în conţinut, care iau însă tot forma jocului. Manifestă preferinţe pentru 

jocurile de manipulare a jucăriilor sau a altor obiecte. Copilul se joacă mai mult singur, iar jocul 

practicat este sărac, mai degrabă o repetare stereotipă a unor acţiuni. 

Preşcolarul mic este curios, atras de obiectele din jur, investigativ chiar, percepe ceea ce-i 

,,sare în ochi’’; memorează relativ uşor, dar nu-şi propune deliberat acest lucru; gândirea sa este 

subordonată acţiunii cu obiectele, procesele de gândire fiind operaţii ajutătoare cuprinse nemijlocit 

în activitatea practică; limbajul său păstrează un pronunţat caracter situativ; comunicările din timpul 

jocului sunt reduse; nu înţelege încă prea bine indicaţiile verbale care i se dau. În plan afectiv este 

instabil, trece cu rapiditate de la o stare la alta, trăieşte foarte intens emoţiile mai ales cele legate de 

prezenţa/absenţa persoanelor cunoscute. Aceeaşi instabilitate o întâlnim şi la nivelul motricităţii, 

este neîndemânatic, face mişcări bruşte, insuficient coordonate. 

 Preşcolarul mijlociu (4-5 ani) 

Se adaptează cu mare uşurinţă mediului grădiniţei. Dacă la preşcolarul mic formele de 

neadaptare sau de adaptare dificilă persistă încă multă vreme de la începerea grădiniţei (9-10 

săptămâni), la preşcolarul mijlociu acestea durează mai puţin timp (3-4 săptămâni). Preocupările lui 

devin mai variate, jocul mai bogat în conţinut, activităţile obligatorii mult mai solicitante. Cercul 

cunoştinţelor despre lume se îmbogăţeşte simţitor. Realitatea externă începe să-l preocupe pe copil 

din ce în ce mai mult, ca atare, întreaga dezvoltare psihică a copilului se va produce într-un ritm 

alert. Specific pentru procesele intelectuale este deprinderea treptată de acţiune şi instituirea lor în 

procese de sine stătătoare, independente. Se dezvoltă mult limbajul (În această perioadă se câştigă 

cam 50 de cuvinte pe lună). Totodată, se conturează caracterul voluntar al celor mai multe dintre 

procesele psihice (memorare, imaginaţie, reprezentare etc.). Asistăm chiar la apariţia unor 

modalităţi psihocomportamentale noi. Una dintre acestea este formarea limbajului interior, spre 

vârsta de 5 ani, care va constitui o esenţială cotitură pentru dezvoltarea psihică a copilului. Faptul că 

preşcolarul mijlociu renunţă uneori la dorinţele sale trecătoare demonstrează că are loc un început al 

organizării voinţei. Caracteristic pentru această perioadă este şi ritmul accelerat al socializării 

copilului. Pregnant este la această vârstă şi procesul identificării cu grupul educativ din care face 

parte (preşcolarul mijlociu vorbeşte cu mândrie despre ,,grădiniţa sa’’ care este mai frumoasă decât 

a altor copii). Se lărgesc interesele, încep să se închege primele atitudini, se instalează mai evident 

unele trăsături caracteriale, care constituie nucleul viitoarei personalităţi. 

Preşcolarul mare (5 – 6 / 7 ani) 

Se adaptează relativ rapid nu numai la mediul grădiniţei, ci şi în contact cu orice tip de situaţie 

nouă. Într-o cercetare s-a pus în evidenţă faptul că din 200 de copii, numai 1,5% dintre ei au 

întâmpinat probleme de adaptarea  în prima zi de grădiniţă, în timp ce la 76% dintre ei, adaptarea a 

fost bună şi foarte bună. La această vârstă, alături de joc, care continuă să devină activitatea 

dominantă, îşi fac loc din ce în ce mai mult şi activităţile de învăţare sistemică. La grădiniţă, 

programul formativ este mai dens, activităţile obligatorii mai numeroase, cerinţele mai susţinute. De 

pe acum începe pregătirea pentru şcoală, pentru noile responsabilităţi care îi vor reveni, şi mai ales 

pentru competiţia şcolară căreia va trebui să-i facă faţă. Preşcolarul mare dispune de mai multă forţă 

şi agilitate, chiar şi de capacitatea de a se inhiba. Se adaptează uşor, se ataşează repede, opoziţia faţă 

de adult oscilează cu tendinţa de reconciliere cu acesta. Organizarea diferitelor structuri psiho-

comportamentale, inserţia mai bună în mediul social constituie premise importante pentru intrare în 

şcoală.  

Dezvoltarea  psihică a copiilor sub toate aspectele cunoaşte o serie de caracterisitci, cum ar fi: 

 Copiii au stiluri individuale de învăţare. Fiecare copil are stil individual de învăţare şi 

personalitate proprie. Personalitatea copilului poate fi examinată din perspectiva capacităţilor lui 

prezente şi viitoare, de a se adapta optim la solicitările educaţionale.  

 Dezvoltarea este o combinaţie între maturizare şi învăţare. Acest principiu ne arată că un 

copil învaţă din activităţile desfăşurate dar în acelaşi timp se şi maturizează. În preşcolaritate se 
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realizează o evidentă învăţare afectivă prin observarea conduitelor celorlalţi, prin imitarea dar şi 

prin asimilarea unor cerinţe şi norme. Învaţă mai întâi ce pericole pot să existe în spaţiul în care se 

află şi cum să le evite. La fel, preşcolarul învaţă să reacţioneze corect în împrejurări cu semnificaţie 

pozitivă, cum ar fi sărbătorirea unor evenimente familiale, revederea unei persoane, etc. Prin 

învăţarea afectivă se îmbogăţeşte şi nuanţează conduita emoţional-expresivă şi se descoperă şi 

efectele ei asupra celor din jur.  La sfârşitul stadiului, copilul îşi stăpâneşte mai bine propria 

reacţie şi amplifică acţiunile consolatoare, ceea ce arată maturizarea lui prin învăţare. 

 Dezvoltarea se produce în diferite domenii. Acest principiu se referă la faptul că un copil se 

dezvoltă în diferite domenii, într-o succesiune de stadii. Aşadar la 6 ani, copilul anunţă în 

comportările lui cele mai evoluate, atitudinea mentală care va caracteriza mai târziu inteligenţa 

adultului, printr-o atitudine deschisă spre noi domenii, care se exprimă mai ales pe plan relaţional.  
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ŞCOALA VIITORULUI EDUCAŢIONAL - ŞCOALA INCLUZIVĂ 
 

 

Prof. înv. primar Mihaela Vlad 

Școala Gimnazială „Nicu Albu” Piatra Neamț, județul Neamț 

 

 

,,Noi credem şi declarăm că fiecare copil are dreptul fundamental la 

educaţie şi fiecărui copil trebuie să i se ofere şansa de a ajunge la un anumit nivel 

şi a se putea păstra la un nivel acceptabil de învăţare... Sistemele educaţionale ar 

trebui proiectate şi programele educaţionale implementate în aşa fel încât să ţină 

seama de marea diversitate a copilului” 

Declaraţia de la Salamanca 1994 

 

Pentru copil, intrarea în şcoală reprezintă un moment fundamental generat de funcţiile şcolii. 

Şcoala reprezintă pentru copil un mediul nou cu influenţe ce-şi pun amprenta pe conduita sa. 

Intrarea în şcoală determină o separare între activitatea propriu-zisă şi joc, între timpul consacrat 

activităţii şcolare şi timpul liber. Egalizarea şanselor şcolare şi integrarea optimă în prima etapă 

şcolară a fost şi rămâne în continuare unul din obiectivele de bază ale învăţământului din ţara 

noastră. 

Fiecare copil are un potenţial educativ înnăscut care trebuie doar descoperit şi activizat –

aceasta este misiunea sfântă a şcolii, a educatorilor, deoarece, după cum spunea Comenius: ,,E 

îndoielnic să existe o oglindă atât de murdară, încât să nu reflecte totuşi imagini într-un fel oarecare, 

e îndoielnic să existe o tablă atât de zgromţuroasă încât să nu putem scrie totuşi ceva pe ea. Dacă se 

întâmplă însă, ca oglinda să fie plină de praf sau pete, pentru a ne folosi de ea trebuie să o ştergem, 

iar o tablă prea zgrumţuroasă trebuie să o dăm la rindea”. 

Fiecare dintre noi a încercat să răspundă, la un moment dat la întrebări de genul: ,,De ce nu 

toţi elevii mei progresează în acelaşi fel? Cum pot să-i fac pe toţi să înţeleagă? Cum pot să-i ajut pe 

cei care învaţă mai greu?” Un prim pas în oferirea răspunsurilor a fost acela că am acceptat, în 

primul rând, diversitatea dintr-o clasă; faptul că fiecare elev are propriile sale capacităţi intelectuale, 

diferite de cele ale altor colegi, că fiecare are un anumit stil de a învăţa şi fiecare are nevoile sale în 

privinţa asimilării de informaţii. Aşadar, unul dintre cele mai importante aspecte ale învăţământului 

actual este nevoia sa de adaptare la necesităţile copiilor, oricare ar fi acele necesităţi şi oricare ar fi 

copiii.Una din formele de adaptare a învăţământului la nevoile copilului ar fi şcoala incluzivă, o 

şcoală ce pune accent pe includerea acelor copii sau chiar grupuri, ce au fost anterior marginalizaţi 

şi care implică, în procesul de învăţare şi de luare a deciziilor, părinţii, îngrijitorii şi consilierii 

specializaţi Metodele folosite în cadrul claselor incluzive pot îmbunătăţi performanţele tuturor 

copiilor. Comparativ cu educaţia în centre sau şcoli speciale, care are riscul de a-i menţine pe copii 

şi adolescenţi în afara societăţii, şcoala incluzivă constituie spaţiul ideal pentru viitoarea lor 

integrare în societate. În loc să-i izolăm şi să ne plângem că sunt ,,dificili”, ,,turbulenţi” sau chiar 

,,handicapaţi”, am putea să admitem faptul că aceşti copii ar putea progresa mai mult într-o clasă 

obişnuită, dacă noi, cei care lucrăm cu ei, am accepta faptul că educaţia este pentru toţi. 

Un lucru foarte important şi care trebuie luat în considerare este că predarea în cadrul 

diversităţii implică predarea pentru fiecare individ în parte. Ţinând cont de interesele fiecărui elev, 

de experienţa şi ţelurile sale facem, de fapt, un pas important în educaţia elevilor şi integrarea lor în 

societate, după terminarea studiilor. Mai mult, putem spune că diferenţele dintre indivizi sunt mult 

mai pregnante decât cele dintre grupuri. Din acest punct de vedere, poate una dintre cele mai mari 

provocări, căreia trebuie să-i facem faţă, este adaptarea stilului de predare astfel încât să corespundă 

necesităţilor fiecărui copil în parte. 

Înţelegerea Educaţiei pentru toţi în relaţie directă cu Educaţia incluzivă nu poate fi realizată 

fără o schimbare a percepţiilor, imaginilor şi ideilor tradiţionale despre educaţie. Toţi avem nevoie 

de educaţie, nu numai unii dintre noi, societatea nu este formată numai din unii oameni, ci din toţi. 
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Educaţi sau mai puţin educaţi, suntem parte a întregului şi dăm fiecare identitate şi specific 

comunităţii din care facem parte. Valoarea unui om este dată de unicitatea sa, de ceea ce reprezintă 

el prin particularităţile, caracteristicile, capacităţile şi competenţele pe care le are, dar şi de modul în 

care este integrat social, apreciat de comunitatea şi societatea din care face parte. Astfel, fiecare om 

are dreptul de a beneficia de sprijin pentru formarea şi integrarea lui socială şi individuală. Copiii cu 

CES au dreptul de a se dezvolta şi forma cât mai adecvat pentru a-şi construi unicitatea şi a 

participa la identitatea socială şi culturală din care fac parte, societatea trebuie să le ofere sprijin la 

nivel de familie, grădiniţă şi şcoală. Toţi copiii au dreptul, şi este firesc, să fie participanţi la o 

educaţie de calitate, eficientă şi permanentă. 

Şcoala incluzivă, ca o nouă dimensiune ce a început să se contureze în peisajul învăţământului 

românesc, este ca un răspuns la redimensionarea educaţiei şi are ca scop de a crea pentru toţi copiii 

un cadru prielnic învăţării, pornind de la premiza că diferenţele dintre oameni sunt normale şi ele 

trebuie acceptate. Un rol important îl are, în cadrul şcolii incluzive ,pedagogia şi învăţarea centrată 

pe elev. Acest lucru implică automat adaptarea curriculumului şi metodelor de predare la 

capacitatea şi nevoia fiecărui elev în parte. Activitatea cu elevii cu nevoi speciale solicită aceleaşi 

strategii şi practici ca şi activitatea de la orice altă clasă. Cu alte cuvinte, o bună metodă de predare, 

în general , va fi o bună metodă de predare şi pentru copiii cu nevoi speciale. Toţi elevii au dreptul 

să aştepte de la învăţământ cele mai bune şi eficiente metode, iar elevii cu CES nu fac diferenţa. 

Şcoala incluzivă trebuie privită ca o provocare pentru şcolile obişnuite, însă ea nu trebuie 

privită ca o ameninţare pentru performanţa acestor şcoli. Multe dintre aceste şcoli găsesc ca fiind 

dificil să integreze elevi cu nevoi speciale în cadrul claselor obişnuite. Această teamă poate fi 

depăşită prin educaţie, resurse didactice adecvate, sprijin şi, nu în ultimul rând, credinţa că 

incluziunea este un drept moral şi social ce nu poate fi negat nimănui. 

Pentru şcolarizarea copiilor cu CES există anumite etape ce trebuie urmate, printre care, în 

primă fază, este acceptarea ideii că există astfel de copii, recunoaşterea dreptului lor la educaţie, 

integrarea lor treptată în cadrul şcolilor obişnuite. Astfel, pe măsură ce aceşti copii vor creşte, vor 

deveni adulţi şi vor avea probabil propriii copii, incluziunea va fi un fapt acceptat şi o măsură 

firească în cadrul educaţiei. Copiii educaţi în cadrul şcolii incluzive vor fi mai bine pregătiţi să 

interacţioneze cu diverşi indivizi precum şi cu diverse situaţii din lumea reală. În cadrul şcolii 

incluzive trebuie să existe o colaborare foarte bună între cadrele didactice ce îşi desfăşoară 

activitatea aici şi diferiţi specialişti care activează în domeniul educaţiei, cum ar fi psihologi, 

consilieri, terapeuţi şi alţi specialişti care înţeleg că, doar împreună vor reuşi să obţină cele mai bune 

rezultate.     

Cadrul didactic consultant pentru CES este cel care va lucra cel mai mult cu învăţătorul sau cu 

fiecare profesor de la o anumită clasă, el fiind şi cel care va participa în cea mai mare măsură la 

orele de curs. Abordarea învăţământului din perspectiva şcolii incluzive presupune îmbunătăţirea 

sistemului educaţional pentru toţi elevii, implică schimbări în curriculum, în modul de predare, în 

modul de învăţare al elevilor, precum şi schimbări în modul cum interacţionează copiii cu CES cu 

colegii lor şi invers. În perspectivă se insistă ca şcolile, centre de învăţare şi educaţie, să se schimbe 

astfel încât să devină comunităţi educaţionale în care nevoile tuturor elevilor şi profesorilor să fie 

îndeplinite. Cu alte cuvinte, şcoala incluzivă este deschisă tuturor elevilor, astfel încât toţi elevii să 

participe şi să înveţe, iar pentru ca acest lucru să se şi întâmple, atât cadrele didactice cât şi şcolile 

au nevoie de o schimbare pentru a întâmpina cu mai mult succes diversitatea nevoilor elevilor. 

Educaţia incluzivă este un proces de facilitare a procesului de învăţare pentru toţi elevii, chiar 

şi pentru cei care au fost anterior excluşi, ei fiind trataţi ca parte integrantă a societăţii, care au ca 

model restul colegilor care nu au probleme, toţi îşi dezvoltă abilităţile comunicative, devin mai 

creativi şi acceptă diversitatea. Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul şcolii 

incluzive trebuie încurajate să adopte practici moderne în cadrul orelor de curs, să se 

autoperfecţioneze în permanenţă în ceea ce priveşte copiii cu CES. Un alt rol important pe care 

cadrele didactice îl au este acela de a-i face pe copiii fără probleme să-şi accepte şi să-şi ajute 

colegii cu CES, fără a-i ridiculiza sau exclude. Alături de aceşti factori, un rol important în 

asigurarea succesului copiilor cu CES este atribuit familiilor şi părinţilor acestor copii. Din 
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experienţa noastră s-a demonstrat că acolo unde au fost implicate familiile şi părinţii copiilor în 

procesul de învăţare, copiii cu CES au avut rezultate mult mai bune. Prin această implicare activă a 

familiei am creat, de fapt, o comunitate incluzivă ce îi ajută pe copiii cu CES să se integreze mai 

repede şi cu mai mult succes în societate, după terminarea studiilor. 

Aşadar, pentru a determina şcolile să devină responsabile de rezultatele elevilor este necesar 

un mare efort şi dedicaţie, atât colectiv cât şi individual. Pentru aceasta, trebuie să credem că fiecare 

copil în parte poate învăţa şi reuşi, că diversitatea este utilă tuturor şi că elevii expuşi diferitelor 

riscuri le pot depăşi printr-o atenţie şi implicare din partea noastră şi a comunităţii în general. 

Concluzionând, putem spune faptul că incluziunea nu-i implică numai pe copiii cu CES; ea 

este de fapt o realitate şi recunoaştere a faptului că fiecare copil este unic. Şcoala incluzivă ne 

demonstrează, aşadar, că suntem unul, dar nu unul şi acelaşi. 
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Secțiunea nr. 5 

 

ROLUL  

ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ 

 A ELEVILOR 
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ABORDAREA INTEGRATĂ A CONȚINUTURILOR ÎN CADRUL 

PROIECTULUI INTERDISCIPLINAR ”SUPEREROII PRIETENIEI” 
 

 

Prof. înv. primar Florentina Olaru  

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Galați 

 

Integrarea curriculară este descrisă în literatura de specialitate drept o modalitate inovatoare 

de proiectare a curriculum-ului, care presupune sintetizarea şi organizarea didactică a conţinuturilor 

din diferitele domenii ale cunoaşterii, astfel încât să se asigure că elevul achiziţionează o imagine 

coerentă, unitară despre lumea reală. „Curriculum-ul integrat presupune crearea de conexiuni 

semnificative între teme sau competenţe care sunt de regulă formate separat, în interiorul 

disciplinelor. Aceste teme sau competenţe au o puternică legătură cu viaţa cotidiană a elevilor şi îşi 

propun, direct sau indirect, să contribuie la formarea unor valori şi atitudini.” Abordarea integrată a 

curriculum-ului pune deci accentul pe formarea unor competenţe, atitudini şi valori transversale şi 

transferabile, utile pentru dezvoltarea personală şi socială a elevilor. Predarea integrată se reflectă 

cel mai bine prin predarea tematică, care sprijină dezvoltarea concomitentă a unor domenii, 

integrarea conţinuturilor vizând stabilirea de relaţii strânse, convergenţe între elemente, precum: 

concepte, abilităţi, valori aparţinând disciplinelor şcolare distincte. 

Exemplific printr-un proiect interdisciplinar cu titlul „Supereroii prieteniei”, pe care l-am 

aplicat la clasa mea. 

DISCIPLINE / ARII CURRICULARE: 

 Limbă și comunicare 

 Matematică și explorarea mediului 

 Dezvoltare personală 

 Arte vizuale și abilități practice 

 Muzică și mișcare 

CLASA: Pregătitoare 

 

ARGUMENT 

Se constată din ce în ce mai des că procesul comunicării în mediul familial, şcolar şi social a 

început să se degradeze tot mai mult. Eficacitatea  stabilirii  relaţiilor  interpersonale,  dezvoltării  

armonioase  a personalităţii,  încadrării  în  societate a individului scade din cauza dificultăţilor 

determinate de nivelul insuficient de dezvoltare a competenţelor de comunicare. Lipsa abilităţii de 

dialogare,  neglijarea  stării  psihologice  a subiecţilor comunicării, intoleranţa şi agresivitatea în 

comunicare  provoacă  apariţia  conflictelor,  tensionarea psihologică care influenţează negativ 

asupra activităţii creative a individului într-o societate liberă şi democrată. 

 

 STRUCTURA PROIECTULUI 

COMPETENŢE ALE 

ÎNVĂŢĂRII 

INTEGRATE 

CLR 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, 

rostit clar şi rar  

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit 

clar şi rar 

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în 

contexte de comunicare cunoscute  

2.2. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul 

apropiat, prin mesaje scurte  

2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de 

comunicare uzuală  

2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând 
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interes pentru comunicare  

3.4. Exprimarea în cuvinte proprii a mesajelor redate pe suport vizual 

sau auditiv, manifestând interes pentru lucrul cu cartea   

4.3. Exprimarea unor idei, trăiri personale şi informaţii  prin 

intermediul limbajelor neconvenţionale  

MEM 

3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu 

mediul familiar 

3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple 

din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi 

4.1. Formularea unor observaţii asupra mediului apropiat folosind 

limbajul comun, reprezentări prin desene şi operatorii logici „şi”, 

„nu” 

DP 

1.1. Identificarea unor trăsături personale elementare 

2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiar 

2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară 

2.3. Explorarea caracteristicilor fiinţelor şi obiectelor preferate şi a 

interacţiunii simple cu acestea 

3.3. Identificarea hobby-urilor, jocurilor şi activităţilor preferate 

MM 

1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-La, cu o 

structură ritmico-melodică asemănătoare cântecelor din folclorul 

copiilor 

2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text   

AVAP 

1.1. Sesizarea semnificaţiei  unui mesaj vizual simplu, exprimat 

prin desen/ pictură/  modelaj/ colaj/ film/ desen animat, care reflectă 

un context familiar   

1.2. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice 

simple, exprimate vizual 

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, 

specifice artelor vizuale 

2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în 

care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, 

kinestezică 

CUNOŞTINŢE 

  

 

- însușirea și utilizarea unor formule de comunicare politicoasă; 

- adoptarea unui comportament de ascultător active; 

- cunoașterea și respectarea regulilor în comunicare; 

- descrierea propriei persoane prin evidențierea și valorificarea  

calităţilor positive; 

- adaptarea propriului comportament, în situaţii concrete, în raport 

de norme prestabilite; 

- formularea unor opinii personale în aprecierea unor 

comportamente; 

- respectarea diferenţelor dintre membrii  grupului; 

- recunoașterea și denumirea emoțiilor de bază; 

- manifestarea echilibrată a emoţiilor în cadrul activităților 

desfășurate;  

- cunoașterea unor povești cu mesaj motivațional în sensul 

depășirii obstacolelor emoționale; 
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- adoptarea unui comportament asertiv în rezolvarea situațiilor 

conflictuale prin adoptarea unor strategii;           

- receptarea și interpretarea unor cântece adecvate temelor 

abordate; 

- exprimarea opiniilor și sentimentelor prin intermediul unor 

manifestări artistice;                               

CAPACITĂȚI 

INSTRUMENTALE 

- de comunicare (formulare de mesaje, analiză de mesaje şi 

texte etc.); 

- de soluţionare creativă a situaţiilor problematice; 

- colectarea de date, de informaţii şi impresii, împărtăşirea 

acestora în grup organizat, sortarea şi clasificarea pe baza unor 

criterii date; 

- utilizarea unor materiale şi tehnici, crearea unei planşe cu 

ajutorul diferitelor materiale – hârtie albă /colorată, acuarele, 

pensule, plastilină; 

- crearea unui album, dramatizarea unei secvenţe din acţiunile 

la care au participat; 

- reproducerea unor cântece, asociind mișcarea sugerată de 

versuri; 

ATITUDINI ȘI VALORI - respectul față de propriul corp și față de sine; 

- respectarea interlocutorului prin adoptarea unui comportament 

civilizat în comunicare; 

- preţuirea muncii depuse de fiecare pentru obţinerea unor 

produse;  

- motivaţia pentru informarea şi documentarea ştiinţifică;  

- dezvoltarea toleranţei faţă de opiniile altora;  

- manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte 

cunoscute;  

- exersarea unor deprinderi corecte de comportare în afara 

spaţiului fizic din afara şcolii; 

- exprimarea sentimentelor faţă de persoane din jur, animale, 

lucruri; 

- adoptarea unei atitudini prietenoase cu cei din jur; 

4.    Planificarea timpului: 3 unități tematice desfășurate pe parcursul anului școlar 

RESURSE:  

1. materiale: texte (în versuri, în proză), planşe tematice, culegeri de ghicitori, jetoane, 

jucării, fişe de lucru, filme descriptive şi prezentări ppt, cd-uri cu cântece, cartonașe 

tematice, hârtie colorată, cartoane, hârtie A4, creioane colorate, reviste, pliante, acuarele, 

blocuri de desen, pensule,  laptop, videoproiector, soft educațional Piticlic; 

2. procedurale: observaţia dirijată, conversaţia euristică, explicaţia, demonstrația, povestirea, 

problematizarea, exerciţiul,  învăţarea în grupuri mici, negocierea, dezbaterea, turul 

galeriei, joc de rol, jocul didactic, lectura terapeutică, brainstorming, ciorchinele, pălăriile 

gânditoare, R.A.I., explozia stelară, cadranele, cubul; 

3. Forme de organizare:  frontal, pe grupe/ în perechi, individual. 

6.    Schemă orientativă pentru activităţi 

Se realizează un calendar al activităţilor ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului. 

I. Cine sunt eu? 

DP  
 - Jocuri de prezentare și de cunoaștere: „Cum te cheamă?”, „Prinde mingea!”, „Ghici cine 

sunt!”, „Bocănilă, Bum-Bum”,  „Cine sunt eu?”, „Oglindă, oglinjoară....”, „Mingea fierbinte”, 

„Seamănă cu mine!”, „Asemănător sau diferit ?”, „Cum sunt eu?” , „Sunt special pentru că....”.  
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- Jocurile: „Roata amintirilor”, „Cine mă-ngrijește?” 

- Povești terapeutice: „Școala tuturor”   

- Completarea unei cărticele: „Totul despre mine” 

CLR  

- Brainstorming : „Corpul uman- alcătuire”. Familia 

- Texte : poezia „Corpul meu” (memorizare, recitare), „Școala tuturor”,  „Răţuşca cea 

urâtă” de Hans Christian Andersen, „Doi frați cuminți” de Elena Farago (audierea 

poeziei), „Fata babei și fata moșneagului” de Ion Creangă,  

- Convorbire: Familia mea. Corpul meu 

- Sunete. Literele mari şi mici de tipar: A, a; M; m; I, i 

- Jocuri de rol „De-a doctorul”, „De-a reporterii”, ”Doi frați” , „Eu şi fratele meu ne 

jucăm”, „La bunici”, „Surpriza”, „Interviu cu un ... bunic/ prieten/ frate”  

- Teatru de siluete, dramatizare : „De-a mama şi de-a tata” , „Școala tuturor”  

- Jocuri: „Detectivii literelor” , „Ghici cine sunt!” 

- Joc de completare de fraze 

MEM  

- Joc sensorial: „Ghicește ce ai gustat!” 

- Jocuri matematice: „Alege ce se potrivește!”, „Jocul fețelor, „Fă ce-ți spun!”,  „Cubul 

simțurilor”, „Așază câte indică numărul”     

- Citire de imagini: Corpul uman. Simțurile. Familia 

- Observare: Corpul meu 

AVAP :  

- Amprentare: Amprenta mea!  

- Pictură, colaj:  Autoportret 

- Puzzle: Corpul omenesc  

- Desen:  Desenarea conturului corpului în mărime naturală  

- Colorare în contur dat: Corpul uman 

- Pictură: Portretul colegului meu 

- Desene colective: Chipuri 

- Conturare și decupare: Degete cu chipuri 

- Desen liber: Familia mea 

- Colaj: Arborele familiei 

- Desen liber: Persoane din jurul nostru 

MM: „Chipul meu” , „Eu am zece degeţele”,  „Familia mea” 

II.Învățăm să comunicăm 

DP  
- Joc de comunicare: „Urechi de iepuraș”, „Zoo”, „A da și a primi”, „Aleea cu surprize”,  

„Roboții” 

- Jocuri didactice: „Așa, da! Așa, nu!”, „Adevărat sau fals?”  

- Povești terapeutice: „De ce vă certați, Matei?”, „Două prietene” de Alina Giurgiu  

- Poezie : „Bunele maniere” de Aurora Luchian 

- Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalităţi pozitive/negative de interacţiune verbală 

sau fizică: „Cum te-ai simțit când...?”,  „Cum credeți că ar putea continua povestea?” 

- Vizionare soft educativ: „Toto te învață să fii politicos”, „PitiClic și Bunele maniere” 

CLR  

- Texte : „Ursul păcălit de vulpe” de Ion Creangă, „Muzicanții din Bremen” de Frații 

Grimm, „Elefănțelul curios” de Rudyard Kipling, „Apolodor” de Gellu Naum  

- Sunete. Literele mari şi mici de tipar: R, r; e; E; n, N; U,u 

- Jocuri de rol : „De-a doctorul”,  „De-a veterinarul” 

- Teatru de siluete, dramatizare : „Două prietene”, „Redă dialogul dintre măgar și 

pisică”, „Ce discută elefănţelul dacă s-ar întâlni cu...?” 
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- Joc : „Ștafeta întrebărilor”, „Cine spune mai multe”, „Borcanul cu bomboane”, 

„Aplauze”, „Detectivii de litere”, „Adevărat sau fals?”, „Înfruntarea leilor”, „Dacă 

nu e așa, e....”, „Continuă propoziţia”, „Continuă povestea”; 

- Joc de completare de fraze: „Animalul meu preferat este ... pentru că ...”  

- Joc de dezvoltarea atenției: „Deschide urechea bine”, „Telefonul fără fir” 

- Poveste creată de copii: „La poli”, „La fermă”, „Carnavalul din pădure” 

MEM  

- Joc sensorial: „Cald/ rece” 

- Jocuri matematice: „Alege ce se potrivește!”, „Așază câte indică numărul”, „Amestecă – 

Îngheaţă – Formează perechi”, „Ghici cine e!”, „Pinguinului îi este foame”, 

„Pisicuțele vor lăptic”, „Cubul fermecat”, „Ajută puiul să ajungă la mamă”, „Câte 

animăluțe sunt în ogradă?”, „Cerc interior – cerc exterior”, „Iepurică vrea să știe”  

- Citire de imagini: Animale din savană. Animale domestice. Animale sălbatice. Animale de 

la poli 

- Observare: În savană. Ograda bunicii. În pădure. La poli 

- Puzzle: Animale din savană. Animale domestice. Animale sălbatice 

- Vizionare softuri educaționale: PitiClic „PitiClic Explorator în lumea animalelor”,    

„Arca lui Noe” 

AVAP: 

- Desen liber: reguli de comunicare, poster „Cum rezolvăm conflictul?”, „Portret de 

școlar”  

- Colaj: În pădure. Masca de carnaval. Pinguinul 

- Machetă: La fermă 

- Dioramă: Savana   

- Jucării: marionete ale personajelor din „Elefănțelul curios”  

- Desen: Colorarea imaginilor cu animale 

MM:  

- „Elefantul și furnica”, „Pui de animale”,  „Nu-i o glumă politețea”, „Rățuștele mele”, 

„Bună ziua, mulțumesc, te rog!”, „Suntem școlari acum”, „În pădure”, „Găinușa cea 

moțată”, „Pinguinul Willy” 

III.  Împărăția emoțiilor 

DP  
- Joc:  „Ajută floarea să crească”, Flori vesele/ flori triste,  Roata emoțiilor 

- Povești terapeutice: „Plăntuța cea perseverntă”, „Ariciul cel Sfios”, „Două broscuțe”     

CLR  

- Brainstorming : Primăvara 

- Texte : „Legenda ghiocelului”, „Povestea legumelor lăudăroase”, „Ridichea uriașă” 

(povestire după imagini), „Bondarul leneș” de Elena Farago, „Soarele și albina” de Nina 

Cassian (povestire după imagini) 

- Convorbire: Fenomene ale naturii 

- Sunete. Literele mari şi mici de tipar: b,g,f, ț 

- Jocuri de rol: „Ce își povestesc florile în grădină”, „La florărie”, „De-a gospodina”, 

„De-a grădinarul” 

- Teatru de siluete, dramatizare: „De-a mama şi de-a tata”, „Școala tuturor”, 

dramatizare „Bondarul leneș” 

- Joc: „Eu spun una, tu spui alta”, „Detectivii literelor”, „Ghici cine sunt!”, „Alintă 

cuvintele”, „Săculețul fermecat”, „Eu spun una, tu spui multe”  

- Joc de completare de fraze: „Mama este ființa cea mai dragă pentru că ...” 

- Poveste creată de copii: „Continuă povestea: „Peripețiile unei raza de soare”/ „Fluturele 

și floarea” / „Grădina fermecată” 
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MEM  

- Jocuri matematice: „Alege ce se potrivește!”, „Ajută Primăvara să-și regăsească 

prietenii”,  „Așază câte indică numărul”,    „Albinuța și florile”, „Ghioceii”, „Cubul 

fermecat”, „Cerc interior – cerc exterior” 

- Jocuri : „Ce s-ar întâmpla dacă…planta nu ar avea rădăcină/tulpină?” 

- Citire de imagini: Primăvara. Legume. Insecte și păsări 

- Observare: Grădina cu flori. Grădina bunicii  

- Vizionare soft educativ:  Secretele plantelor 

MM  

- „Vine, vine primăvara” , „Primăvara” de A. Vivaldi (audiție ), „Floricică de pe șes”, 

„Flori de primăvară” , „Samba florilor” , „Supa de zarzavat” , „Gâzele” 

AVAP 

- Colaj : Tablou de primăvară  

- Origami: Ghiocelul 

- Dactilopictură: Zambile  

- Decupare lipire: Personaje din povești 

- Modelaj: Grădina bunicii 

- Mototolire,  lipire: Furnicuța 

- Decupare, asamblare, lipire: Buburuze  

- Pata picturală: Fluturași  

- Decupare, asamblare, lipire: Albina  

5. Controlul și evaluarea: 

a. se organizează expoziții cu lucrările realizate pe parcursul proiectului: desene, 

colaje, poze de la activități;   

b. se împărtășesc impresii personale și de grup; 

c. se diseminează rezultatele proiectului prin realizarea unui panou pe holul şcolii cu 

poze şi produse ale elevilor. 

 

Bibliografie 

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

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

2. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare – 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE, PUNTE SPRE 

VIITOR 
 

Prof. înv. primar Simona-Alisa Moraru  

Școala Gimnazială „Regina Maria”, Mănăstirea Cașin, jud. Bacău 

 

 

Activitățile extracurriculare sunt o punte spre dezvoltarea armonioasă a copiilor, spre 

integrarea acestora în contexte de viață aflate într-o permanentă schimbare, inedite, uneori uluitoare. 

Acestea vin ca o completare a  întregului proces instructiv-educativ care, pentru a fi eficient, 

presupune îmbinarea activităților curriculare cu cele extracurriculare. 

Cu ajutorul activităților extrașcolare elevii pot învăța multe noțiuni într-o atmosferă relaxantă, 

de joc, cu multă pasiune și implicare. Prin intermediul excursiilor pot intra în contact direct cu 

locuri, obiecte ce amintesc de personaje istorice, scriitori, pictori, mari muzicieni; pot învăța mai 

ușor geografia, pot descoperi tainele științelor, pot cunoaște direct animale, păsări. 

Activitățile de ecologizare în care pot fi implicați copiii, îi ajută pe aceștia să conștientizeze 

importanța respectării naturii, planetei, oamenilor de lângă noi, vieții. Îi ajută să vadă în viitor, îi 

responsabilizează. 

Activitățile sportive au, în general, mare succes la copii. Se bucură, sărbătoresc, îi învață să 

fie buni colegi, să lucreze în echipă, să se bucure pentru ceilalți, să învețe să o ia de la capăt. Află și 

că nu întotdeauna în viață sunt doar victorii, că nu le poți avea pe toate, că mai sunt și înfrângeri, că 

trebuie să lupți, să muncești corect ca să ai satisfacția unui lucru bine făcut.  

Serbările școlare îmbină frumos muzica cu teatrul, cu poezia. Decoruri, costume, fundal 

muzical, pregătiri... Elevii învață că pentru a realiza o activitate de calitate e nevoie de multă 

muncă, de pasiune, de organizare din partea tuturor celor implicați. Se învață roluri, se fac repetiții, 

se creează decoruri, costume, se pregătește sala de spectacol, se fac invitații... Serbările școlare 

adună laolaltă elevi, părinți, frați, bunici. Se creează o atmosferă de sărbătoare, de aștepare, creează 

emoții pozitive. Cele mai multe dintre acestea sunt organizate în anumite perioade, așa că devin un 

fel de tradiții. Sunt așteptate cu nerăbdare! 

Activitățile, atelierele de lectură sunt alte exemple  reușite de activități extrașcolare. Sunt un 

mod de a ajuta copiii să  uite de tehnologie, de tablete, telefoane și să se îndrepte spre cărți, spre 

lectură... E o sarcină grea, dar nu imposibilă! Cărțile ne dau aripi, ne transpun în lumi miraculoase, 

ajută la dezvoltarea intelectuală sănătoasă a copiilor, îi ajută să se exprime mai ușor, să facă față cu 

succes cerințelor școlare. 

Indiferent de activitățile școlare desfășurate, oricare dintre acestea nu pot avea decât un rol 

benefic în evoluția copiilor. E datoria noastră, a cadrelor didactice, să știm să alegem în ce activități 

îi implicăm, cât de mult îi responsabilizăm, cum îi îndrumăm pentru a atinge obiectivele urmărite. 

 

ANEXĂ 

Exemplu de activitate de lectură desfășurată în cadrul Clubului de lectură ,,Prietenii 

cărților” 

*Copiii sunt organizați pe grupe. Pot primi și niște ecusoane. Pe bănci sau pături, fiecare 

grupă are deja împărțite câte 3 plicuri (în care se vor afla niște sarcini de lucru) pe care nu au voie 

să le deschidă decât atunci când li se spune și o cutie în care se află niște costume. 

Activitatea începe cu un JOC CU BALOANE CE CONȚIN INDICII. Pe baza acestui joc vor fi 

rezolvate toate sarcinile de lucru. 

                            JOC  INDICII –BALOANE 

Materiale necesare: baloane, bilețele, mai multe cărți, 3 plicuri în care se află  SARCINILE 

DE LUCRU I-IV, 1 cutie/sacoșă cadou, costume serbare sau imagini cu personaje, coli de hârtie, 

carioci, lipici. 

Cărțile sunt așezate pe o masă, la vedere. Vor fi mai multe, unele fără indicii. 
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Reguli joc: 

1.Se sparge un balon în care se află un indiciu cu trimitere la o carte. 

2. Se caută cartea la care a trimis indiciul din balon. 

3. Se rezolvă sarcina găsită în carte. 

4. După rezolvarea sarcinii de către toate echipele, se procedează la fel pentru indiciile și 

sarcinile următoare. 

 

  SARCINĂ- JOC  I: *Citiți textul de mai jos cu voce tare (cineva ales de voi din echipă), 

apoi răspundeți la întrebările date. 

                           DARURILE  

                  (Sursă text: Internet) 
,,Un tată mergea împreună cu fiul său pe sub porticul unei străzi a orașului unde erau 

magazine mari și mici. Tatăl ducea o pungă de plastic plină de pachete și la un moment dat 

răbufni, întorcându-se spre copil: 

-Ți-am luat costumul  roșu de cosmonaut, ți-am luat robotul care se transformă, ți-am luat o 

șapcă așa cum au fotbaliștii și tu tot nemulțumit ești!... Ce mai vrei să îți iau? 

- Ia-mă de mână, zise copilul.”                                                      

       
PORTÍC, porticuri, s. n. Galerie exterioară, mărginită de o colonadă, uneori cu arcade, care 

servește ca loc de adăpost sau de plimbare în jurul unei piețe, al unei clădiri etc. sau ca intrare 

monumentală într-un edificiu. [Pl. și: portice]  

 sursa: DEX '09 (2009) 

INTREBĂRI : 

1. Ce ducea tatăl în mână? 

2. Ce îi cumpărase tatăl copilului? 

3. Copilul era fericit? 

4. Ce își dorea copilul? 

5. Care credeți voi că ar fi învățătura pe care o putem desprinde din acest text? 

SARCINĂ- JOC  II 

(Se rezolvă fie pe o fișă, fie pe niște cartonașe pe care le vor lipi apoi pe o coală mare de 

carton/hârtie.) 

Scrieți 10 fapte bune făcute de către colegii voștri de echipă pe cartonașele primite, apoi 

lipiți-le pe coala mare, albă de hârtie. 

 

SARCINĂ- JOC  III 

Aveți pregătite  mai  multe piese pentru un puzzle. Potriviți-le și, la final, lucrarea fiecărei 

echipe va fi alipită celorlalte lucrări și împreună vom realiza un puzzle uriaș! 

 

https://dexonline.ro/surse
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SARCINĂ- JOC  IV 

Deja deschizând cutia ați descoperit niște haine! (Dacă nu aveți costume de la vreo serbare, 

se pot folosi imagini cu diferite personaje.) 

1. Alegeți doi colegi de echipă mai înalți! 

2. Începeți să-i costumați! 

3. Recunoașteți  personajele create!   
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CONTRIBUTIA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII COPIILOR 
 

Prof. înv. preșcolar Ana Petronela Soponaru  

Grădinița P.P. Nr. 9 /Școala Gimnazială nr.3, Piatra Neamț, Jud.Neamț 

 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va 

mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. 

Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.”  

(Maria Montessori –„Descoperirea copilului”)  

 

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna”, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 

cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 

mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei.  

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 

procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 

simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 

stăpânire a cunoştinţelor” 

Educarea și formarea personalității elevilor se poate realiza și prin activități extrașcolare. 

Micul școlar trebuie învățat să fie receptiv la nou și să vibreze în fața frumuseților naturii, a lumii, 

în continuă schimbare. Excursiile organizate de școală au multiple valențe de informare și educare a 

elevilor. Bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă pentru că se desfășoară într-un cadru nou, 

stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, chiar dacă necesită efort 

suplimentar. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 

în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-

culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 

ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 

afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Modelarea, formarea și educația omului cere timp și dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim 

cere oameni în a căror formație caracterul și inteligența sa completează pentru propria evoluție a 

individului. In școala contemporană eficiența educației depinde de gradul în care se pregătește 

copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine și de măsura în care reușește să pună bazele 

formării personalității lor.  

Activitățile extracurriculare contribuie la dezvoltarea spiritului de observație, îmbunătățesc 

memoria vizuală și auditivă, formează gândirea operatorie a copilului, datorită mediului diferit în 

care se desfășoară și a tehnicilor de instruire folosite. Participarea efectivă la activitate angajează 

elevii timizi, îi temperează în asemenea activități, se supun de bunăvoie regulilor, se 

autodisciplinează.  

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 

liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi 

dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de 

căutări şi soluţii variate Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi 

soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din 

sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Scopul 

activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât 

mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 
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integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 

talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se 

desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să 

reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 

urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 

stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând 

de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 

obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai 

ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – 

educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, 

atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să 

folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să 

înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 

responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 

posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 

mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al școlii– pregătirea copilului pentru viaţă.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate 

selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 

poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor 

naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de 

trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi 

culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, 

stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 

lecţiilor 

Conținutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil și mai variat decât al lecțiilor 

desfășurate în sala de clasă, elevii participând cu multă bucurie și optimism la aceste acțiuni, 

lărgindu-și în acest fel orizontul de cunoștințe, prin contactul direct cu realitatea. Mijloacele 

atrăgătoare pe care le are la dispoziție excursia, înviorează activitatea școlară, stimulează 

curiozitatea de a descoperi noi fenomene, formează o atitudine ecologică pozitivă, prilejuiește trăiri 

adânci ale unor sentimente patriotice. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 

mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 

deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Același efect îl pot avea concursurile 

organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută vor 

stimula spiritul de iniţiativă al copilului, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a 

duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele 

Serbările reprezintă un izvor de satisfacții, bucurii, creează buna dispoziție. Serbările pot lua 

forme variate, de la solemna evocare istorică, la un vesel carnaval. La pregătirea și realizarea 

serbărilor, copiii participă cu însuflețire și dăruire, din dorința de a oferi spectatorilor momente de 

ținută estetică, distracție, satisfacție, facându-le viața mai frumoasă. Serbarea este modalitatea 

eficientă de cultivare a înclinațiilor artistice ale copiilor, contribuind la dezvoltarea armonioasă a 

personalității copiilor. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 

spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 

anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 

extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 

acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. 

De aceea, cred că toate activitățile extracurriculare au benefiicii care se îndreaptă în primul 

rând asupra copiilor, și ajută la îmbunătățirea procesului instructiv-educativ. 
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DE CE ȘI CUM SE REALIZEAZĂ  

ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE? 
 

Prof. înv. primar Elena Radu  

Școala Gimnazială Nr. 88, București, Sector 3 

 

 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 

urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 

stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând 

de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 

obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare este tocmai ceea 

ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 

în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi             

socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 

ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal ce permite elevilor cu dificultăţi de 

afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate 

selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 

poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor 

naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de 

trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi 

culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, 

stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 

lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive stimulează şi 

orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 

taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 

dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 

realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor și a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 

sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 

culeg sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 

receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 

sens.  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 

patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 

importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii, elevii îşi suplimentează şi 

consolidează instrucţia şcolară dobândind noi cunoştinţe. 

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 

mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală/ acasă, să 

deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Același efect îl pot avea concursurile 

organizate de către cadrele didactice în clasă. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută, vor 

stimula spiritul de iniţiativă al copilului, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a 

duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie 

îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile 

noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de 

a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii 

sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive care ajută la dezvoltarea creativităţii, 
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gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, 

conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor etc. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 

spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 

anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 

extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 

acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare bine pregătite sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 

afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează prin faptul că în asemenea activităţi se 

supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate, 

posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 

mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 

obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 

creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 

clasa de elevi. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 

gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 

pozitiv. 
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ESENŢA EDUCAŢIEI ESTETICE 

 
Prof. ȋ nv. primar Mihaela Cozma  

Şcoala Gimnazială „Toma Caragiu”, Ploieşti 

 

 „Estetica este ştiinţa frumosului artistic”  

( T. Vianu ) 

 

Educaţia estetică reprezintă o componentă indispensabilă a formării personalităţii prin 

intermediul căreia se urmăreşte dezvoltarea capacităţii de a recepta, interpreta şi crea frumosul. 

Arta, susţine D. Salade, ,, răspunde unor nevoi reale pe care le simte orice persoană de a-şi lămuri 

unele idei, de a-şi motiva unele comportamente, de a-şi fundamenta unele atitudini, sugerând, 

explicând, valorificând sau problematizând. Prin caracterul ei stimulativ, tonic, optimist etc., arta 

împinge la iubirea adevărului, a binelui, a ştiinţei şi a vieţii.” Datorită forţei de înrâurire, arta a fost 

folosită din timpuri străvechi ca mijloc educativ. 

Societatea contemporană este nu doar o societate a informaţiilor şi a pragmatismului, ci şi o 

societate construită pe fundamentele esteticului sub toate formele şi modalităţile sale de 

manifestare. 

Omul societăţii contemporane este preocupat de crearea în jurul său a unui mediu estetic care 

să-i înnobileze viaţa, deoarece frumosul pătrunde în zonele cele mai adânci ale vieţii sufleteşti, 

răscoleşte emotivitatea, sensibilizează, înviorează, transformă şi determină la meditaţie. 

Unii specialişti văd în educaţia estetică un mijloc de umanizare mai ales a tineretului, copleşit 

de tehnicizarea excesivă din zilele noastre, precum şi posibilitatea dezvoltării spirituale şi a 

destinderii în timpul liber. 

Implicată ȋ n ȋ ntreg procesul de formare şi autoformare a personalităţii, educaţia estetică 

urmăreşte, ȋ n esenţă, dezvoltarea capacităţii de percepere şi ȋ nţelegere corectă a frumosului din 

realitate (din natură, muncă, relaţii sociale, şi din artă), formarea conştiinţei estetice, a gustului şi 

simţului estetic, a necesităţii şi posibilităţii de a participa la crearea frumosului ȋ n artă şi ȋ n viaţă.  

Sau, mai concis, educaţia estetică urmăreşte pregătirea copilului (şi nu numai a acestuia) pentru 

actul de valorizare-receptare-asimilare şi cel de creare a valorilor estetice. 

Educaţia estetică asigură condiţii propice pentru stimularea şi promovarea creativităţii ȋ n 

toate domeniile de activitate, inclusiv ȋ n munca de ȋ nvăţare. 

Educaţia estetică poate avea o puternică influenţă asupra trăsăturilor morale prin trăirile 

afective ȋ n faţa operelor artistice, ȋ n contemplarea peisajelor naturii, ȋ n observarea a tot ce este 

corect şi frumos ȋ n comportarea şi activitatea celor din jur. 

În formarea educaţiei estetice există mai multe niveluri şi anume: nivelul informativ teoretic 

în care se realizează instruirea estetică a elevilor prin familiarizarea lor cu cunoştinţe estetice din 

domeniul diferitelor arte, cât şi cunoştinţe tehnice, priceperi şi deprinderi necesare în procesul de 

creaţie, a exersării artistice. Funcţia principală a acestor cunoştinţe este cea explicativă, ele ajutând 

la contemplarea şi înţelegerea valorilor estetice. 

 Un alt nivel al educaţiei estetice este cel formativ- aplicativ, care se realizează prin contactul 

nemijlocit cu opera de artă asigurându-se astfel condiţiile necesare pentru receptarea mesajului 

estetic. În acest fel se stabileşte comunicarea psihică între receptor şi opera de artă, dintre structurile 

conştiente şi inconştiente ale personalităţii umane şi  mesajul estetic. 

Distincţia dintre teorie şi practică ȋ n realizarea educaţiei estetice este determinată, pe de o 

parte, de diferenţierea existentă ȋ ntre cele două categorii de obiective ale acesteia (formarea 

capacităţii de recepţionare adecvată a valorilor estetice respectiv dezvoltarea capacităţii de a crea 

valori estetice), iar pe de altă parte de consolidarea statutului curricular al educaţiei artistico-plastice 

ca formă particulară a educaţiei estetice. 

Precizăm faptul că diferenţierea teoriei de practică ȋ n planul concret al realizării educaţiei 

estetice funcţionează cu precădere la nivel conceptual, realitatea educaţională ȋ nglobând ȋ n egală 

măsură atât demersuri ce urmăresc dotarea elevului cu cunoştinţe privind receptarea fenomenului 
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estetic cât şi activităţi precis orientate asupra actualizării progresive a predispoziţiilor aptitudinale 

de ordin estetic ale elevilor, activităţi subsumate de regula educaţiei artistico-plastice (desen, 

muzică, sculptură, lucru manual etc.). 

Ȋ n linii generale procesele instructiv-formative destinate realizării educaţiei estetice şi 

educaţiei artistico-plastice ca latură practic-aplicativă a acesteia sunt derivate din ȋ nsăşi formularea 

obiectivelor lor principale. Principalele strategii didactice şi demersuri acţionale utilizate ȋ n 

realizarea cu succes atât a educaţiei estetice cât şi a celei artistico-plastice sunt următoarele: 

exersarea şi antrenarea senzorialităţii estetice, explicaţia estetică, analiza şi abordarea comparativă a 

diverselor obiecte estetice, contemplarea estetică dirijată, comentariul de factură estetică, cultivarea 

imaginaţiei şi creativităţii estetice, demonstraţia şi nu ȋ n ultimul rând, exerciţiile aplicative. 

Antrenarea senzorialităţii estetice a elevilor presupune organizarea unor situaţii        

instructiv-formative care să prilejuiască un contact direct şi nemijlocit al acestora cu diverse obiecte 

estetice. Ȋ n acest context elevii vor explora, sub ȋ ndrumarea competentă a cadrului didactic care 

va oferi indicaţii verbale prealabile, ȋ nsuşirile concrete ale respectivului obiect estetic. 

Familiarizarea progresivă a elevilor cu diversele caracteristici ale operelor de artă (nuanţe 

cromatice, tonalităţi sonore etc.) va genera ȋ n timp dezvoltarea şi autonomizarea senzorialităţii 

estetice a acestora. 

Explicaţia estetică implică elaborarea şi prezentarea de către profesor a unui expozeu 

analitico-descriptiv cu privire la un anumit obiect estetic. Graţie acestei metode elevii vor fi ajutaţi 

să ȋ nţeleagă elementele definitorii ale respectivei opere de artă şi valoarea sa, modul de relaţionare 

al acestor elemente, intenţiile autorului şi nu ȋ n ultimul rând, mesajul artistic pe care obiectul 

estetic supus analizei ȋ l aduce cu sine. Explicaţia estetică se va baza pe contactul prealabil al 

elevilor cu obiectul estetic şi va fi adaptată nivelului de ȋ nţelegere al acestora. 

Abordarea comparativă a două sau mai multe obiecte estetice urmăreşte deprinderea elevilor 

cu capacitatea de a analiza comparativ operele de artă, de a evidenţia asemănările şi deosebirile 

dintre ele atât din punctul de vedere al conţinutului şi modului de realizare cât şi din acela al 

mesajului artistic vehiculat şi de a ȋ nţelege faptul că, ȋ n ultimă instanţă, operele de artă nu se opun 

una alteia, ci se completează reciproc ȋ n efortul de generare a fenomenului estetic. 

Contemplarea estetică dirijată se referă la transpunerea elevului ȋ n postura unui critic de artă, 

situaţie ȋ n care acesta, ajutat şi ȋ ndrumat de către profesor, surprinde progresiv structura şi 

caracteristicile mai evidente sau mai subtile ale obiectului estetic, pătrunzând astfel treptat ȋ n 

universul de natură artistică al respectivei opere de artă. Ȋ n funcţie de particularităţile obiectului de 

artă şi de situaţia ȋ n care are loc contemplarea estetică dirijată, profesorul poate solicita elevului să 

verbalizeze observaţiile ȋ nregistrate sau sentimentele estetice trăite. 

Comentariul estetic presupune realizarea de către elev, ca urmare a contemplaţiei estetice, a 

unei expuneri incluzând perspectiva proprie asupra unei anumite opere de artă, opiniile personale 

referitoare la elementele care o fac valoroasă, mesajul artistic conţinut şi emoţiile estetice declanşate 

de către aceasta. Acest comentariu va fi prezentat de către elev ȋ ntregii clase, profesorul conducând 

discuţiile şi dezbaterile prilejuite de expunerea respectivă. 

Cultivarea imaginaţiei şi creativităţii estetice vizează dezvoltarea şi cultivarea potenţialului 

creator al elevilor prin intermediul unor activităţi specifice. Ne referim ȋ n acest sens la aspecte cum 

sunt: modul de predare, care va solicita gândirea divergentă, implicarea frecventă a elevilor ȋ n 

activităţi care pun ȋ n joc diversele moduri de manifestare a creativităţii (creativitatea de expresie, 

creativitatea procesuală sau creativitatea de produs) şi nu ȋ n ultimul rând conceperea unor teme de 

casă a căror rezolvare să presupună recursul la imaginaţie şi creativitate. 

Metoda demonstraţiei va fi utilizată ȋ n sensul prezentării concrete de către profesor a 

operaţiilor pe care generarea unui anumit obiect estetic le presupune. Astfel elevii vor putea asista la 

procesul efectiv de producere a unui obiect estetic, surprinzând gama acţiunilor implicate, 

succesiunea acestora şi modul ȋ n care diversele dificultăţi survenite pe parcursul acestei activităţi 

pot fi depăşite. Succesul acestei metode depinde de măsura ȋ n care profesorul este capabil să 

alăture demonstraţiei practice comentariul vorbit, să descompună activitatea ȋ n principalele sale 
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elemente componente şi să asigure transparenţa şi ȋ nţelegerea de către elevi a conţinutului 

operaţiilor ȋ ntreprinse. 

Metoda exerciţiului estetic, la fel ca şi cea a demonstraţiei, este cu precădere specifică 

realizării educaţiei artistico-plastice. Pe baza cunoştinţelor teoretice dobândite şi a demonstraţiei 

prealabile realizate de către profesor, elevii vor fi angajaţi, sub atenta ȋ ndrumare a acestuia, ȋ n 

activităţi având ca finalitate producerea efectivă de obiecte estetice. Importante ȋ n acest context 

sunt monitorizarea permanentă a activităţii de creaţie a elevilor şi corectarea la timp a erorilor 

constatate. 

Practica realizării efective a educaţiei estetice presupune, pe de o parte, combinarea adecvată 

a metodelor anterior prezentate şi pe de altă parte alternarea judicioasă a activităţilor cuprinse ȋ n 

perimetrul educaţiei formale cu cele ale educaţiei non-formale (vizite la muzeu, vizionări de filme, 

cercuri de creaţie etc.) şi informale, elemente ȋ n măsura să conducă la formarea şi dezvoltarea 

capacităţii de receptare şi generare a fenomenului estetic la nivelul elevilor. 

Îmbinând cu pricepere toate aceste mijloace, forme şi metode prin care se poate realiza 

educaţia estetică în şcoală, cadrul didactic îi va ajuta pe elevi să priceapă multele implicaţii ale 

fenomenului artistic în viaţa omului, să-şi dezvolte latura creativă în funcţie de vocaţia pe care o vor 

sesiza la un moment dat, împlinindu-se atât la nivel individual cât şi social. 

Cultura estetică lărgeşte sfera culturii generale şi, deschizând orizonturi noi, înaripează 

gândirea şi imaginaţia creatoare, contribuind la formarea idealului estetic. 

Ȋ nsemnătatea frumosului ȋ n viaţa oamenilor este azi poate mai mare ca oricând ȋ n istorie, 

deoarece frumosul devine o putere capabilă să acţioneze spre binele nostru ȋ n cele mai diferite 

domenii. Rolul şcolii este acela de a oferi cheia de descifrare şi asimilare a valenţelor frumosului.
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EXCURSIA ȘCOLARĂ 
 

                                                                                           Prof. înv. primar  Aneta Nicoleta Dogaru  

                                                                                          Liceul Teoretic „Ioan Cotovu”, Hârşova 

 

 

Educația nu este un proces limitat spațial și temporal, cu incidență determinată asupra 

biografiei personale. Formarea individului după principii etice și axiologice solide trebuie să devină 

un proces continuu, o coordonată a școlii și a societății românești. 

Activitățile educative bine echilibrate, bine motivate și mai ales bine organizate oferă 

posibilitatea valorificării acumulărilor elevului pe parcursul întregului ciclu de pregătire sau unele 

dintre acestea pot avea ecou în sufletul lor toată viața. Aceste activități au un rol important și decisiv 

în evitarea situațiilor extreme. 

Școala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conținutul cunoștințelor pe care le 

comunică elevului, nu poate da satisfacție setei de investigare și cutezanță creatoare, trăsături 

specific copiilor. 

Ei au nevoie de acțiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 

cunoaștere, să le ofere prilejuri de a se emoționa puternic, de a fi în stare să iscodescă singuri pentru 

a-și forma convingeri durabile. 

Puși în situația de a acționa singuri, ei își însușesc cerințele exterioare și le transformă în 

propriile motive interioare, după care se conduc. 

O activitate deosebit de eficientă este excursia. Ea ajută la dezvoltarea intelectuală și fizică a 

copilului, la educarea lui cetățenească și patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuiește 

însușirea unei experiențe sociale importante, dar și îmbogățirea orizontului cultural științific. Prin 

excursii ei își suplimentează și consolidează instrucția școlară prin însușirea a noi cunoștințe. 

Ea reprezintă finalitatea unei activități îndelungate de pregătire psihologică a elevilor, pentru   

a-i face să înțeleagă excursiile nu numai din pespectiva evadării din atmosfera de muncă ci și ca un 

act de ridicare a nivelului cultural. 

Excursiile și vizitele oferă elevilor prilejul de a efectua observații asupra obiectelor și 

fenomenelor așa cum se prezintă ele în stare naturală, asupra operelor de artă din muzee și case de 

creație artistică, asupra unor momente legate de trecutul istoric, de viața și activitatea unor 

personalități de seamă ale științei și culturii naționale și universale, asupra relațiilor dintre oameni și 

a rezultatelor concrete ale muncii lor. Ele au menirea de a stimula activitatea de învățare, de a 

întregi și desăvârși ceea ce elevii au acumulat în cadrul lecțiilor. Conținutul lor diferă în funcție de 

obiectul de învățământ. 

Apelând la același criteriu folosit pentru clasificarea tipurilor de lecții – sarcina didactică 

fundamentală – putem delimita următoarele tipuri de excursii și vizite: 

a) Excursii și vizite introductive. Se organizează înaintea predării unui capitol sau cu scopul 

de a-i pregăti pe elevi pentru înțelegerea și asimilarea cunoștințelor ce se vor preda. Ele vor fi astfel 

organizate încât să ofere elevilor posibilitatea de a urmări aspecte concrete ale obiectivului vizat, să 

culeagă informații, să colecționeze material didactic etc. 

b) Excursii și vizite organizate în vederea comunicării de cunoștințe noi. Deplasându-se cu 

elevii în natură sau la diferite instituții și agenți economici, cadrul didactic urmărește să transmită 

cunoștințele prevăzute de programa școlară. 

c) Excursii și vizite finale (de consolidare și fixare). Se organizează după încheierea predării 

unui capitol sau a unei teme, scopul fundamental urmărit fiind acela de concretizare a cunoștințelor 

predate, de sistematizare și fixare a lor. 
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În cadrul celor trei tipuri fundamentale putem distinge o mulțime de variante în funcție de 

conținutul lor, locul unde se desfășoară, succesiunea internă a momentelor și aspectelor avute în 

vedere, strategiile didactice folosite. 

Copiii sunt foarte încântați de aceste activități și se manifestă total diferit în timpul unei 

excursii (compotamentul lor diferă total de cel pe care îl adoptă în timpul programului de învățare 

din școală). Latura sportivă, mișcarea, distracția și destinderea sunt permanent avute în atenție în 

ciclul primar. 

Activitatea turistică a elevilor nu trebuie să fie doar un prilej de plimbare, de admirat natura și 

de fotografiat, ci o metodă practică, atractivă, antrenantă și stimulativă, de cunoaștere multivalentă a 

frumuseții mediului înconjurător, de instruire și educare, de dezvoltarea aptitudinilor, întăririi 

sănătății etc. 

Obiectivele instructiv-educative ce trebuie realizate în cadrul predării-învățării cunoștințelor 

despre natură în ciclul primar impun ca activitatea didactică să se centreze pe elevi, pe contactul lor 

nemijlocit cu plantele, animalele, obiectele și fenomenele din mediul înconjurător. 

În cadrul excursiilor, elevilor li se întărește sentimentul de dragoste și respect pentru natură, 

om și realizările sale. 

Învățămintele desprinse prin excursiile și drumețiile mai importante sub aspectul obiectivelor 

tematice, al distanțelor de parcurs și al timpului afectat se regăsesc în portofolii care cuprind 

prioritar lucrări ale copiilor axate pe teme din programa școlară.  
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IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

ASUPRA RANDAMENTULUI ȘCOLAR 
 

                                                                Profesor învățământ primar Ioana Maria Bob  

                                                          Școala Gimnazială ,,Iustin Ilieșiu” – Anieș 

 

 

,,Lăsați copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă și să se ridice și să se 

înșele. Nu folosiți cuvinte când acțiunea, faptul însuși, sunt posibile. ” 

(Pestalozzi) 

 

Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învățăm pe copii să învingă dificultățile prin intervenții 

reale, posibile, să-i situăm în dialog cu mediul sau să-i facem să-și exerseze capacitatea de a opta și 

de a decide, pentru că aceste abilități sunt decisive pentru formarea tânărului de mâine. 

Este unanim recunoscut faptul că perioada copilăriei lasă cele mai profunde urme asupra 

personalității în devenire, deoarece aceasta este perioada receptivității, sensibilității, mobilității și a 

flexibilității psihice dintre cele mai pronunțate. 

Aceasta este perioada în care influențele externe lasă cele mai durabile urme, în care se 

constituie premisele personalității și se așează bazele eu-lui: cognitive, afectiv-motivațional și 

volitiv-caracterial. 

Învățământul românesc, prin acțiunile și activitățile sale, urmărește să valorifice potențialul 

creativ, specific vârstei, în cadrul unui sistem instructiv-educativ bine structurat, unde copilul are 

dreptul să-și formeze personalitatea prin propria lui experiență. 

Însă, oricât de bogat ar fi conținutul cunoștințelor pe care le comunicăm școlarului în cadrul 

activităților de la clasă, nu putem da satisfacție pe deplin setei de investigare și cutezanță creatoare 

specific copiilor. 

Ei au nevoie de acțiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea lor de 

cunoaștere, să le ofere prilejul de a se emoționa puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru 

a-și forma convingeri durabile. 

Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la 

dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor copiilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor 

liber. 

Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu 

însuflețire și dăruire, la astfel de activități.  

Potențialul larg al activităților extracurriculare este generator de căutări și soluții variate. 

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în dragostea din sufletul copiilor, 

dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valorose. 

Activitatea extrașcolară ocupă un rol important în ansamblul influențelor educative în școală. 

Ea lărgește orizontul cultural al școlarilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite 

la ore. Participarea copiilor la acțiunile organizate în afara școlii constituie, de asemenea, un mijloc 

de formare a competențelor. Activitățile extrașcolare aduc o contribuție însemnată și la educația 

morală, estetică a copiilor, disciplinându-le acțiunile și lărgindu-le orizontul artistic. 

Activitățile extrașcolare au un conținut flexibil și variat, cuprinzând cunoștințe din domeniul 

artei, științei, sportului. Încadrarea copiilor în diferite forme ale activității extrașcolare se face în baza 

liberei alegeri. 
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Sursele de informații pentru activitățile extrașcolare sunt variate: sărbătorile religioase, 

obiceiurile și tradițiile, datele legate de viața și activitatea scriitorilor, evenimente istorice, activități 

sportive. 

Excursiile și vizitele au caracter de masă, cu scopul îmbogățirii experienței de viață a copiilor, 

putând fi organizate vizite la muzee, diferite case memoriale, expoziții de pictură, mănăstiri, toate 

fiind situații de învățare cu scopul cultural-artistic, dar și un moment de reconciliere ori/și de 

introspecție. Toate vizitele realizate în timp, au ca scop lărgirea orizontului cognitiv, familiarizarea 

copiilor cu frumusețile țării, asigurarea unor ocazii de recreere și destindere. 

Excursiile ajută la dezvoltarea intelectuală și fizică a copilului, la educarea lui cetățenească și 

patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuiește însușirea unei experiențe sociale 

importante, dar și îmbogățirea orizontului cultural-științific. În cadrul activităților organizate în 

mijlocul naturii și a vieții sociale, copiii dobândesc o mare cantitate de informații despre munca 

omului, își formează reprezentări despre structura și condițiile de viață ale unor plante și animale, 

despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, despre frumusețile și bogățiile patriei, despre 

trecutul istoric al poporului român. Copilul care a învățat să admire natura, parcul cu flori, să asculte 

susurul unui izvor, să observe viața insectelor, va deveni prietenul naturii, apoi protectorul ei. 

Serbările școlare reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacităților de vorbire și 

înclinărilor artistice ale copiilor. Prin conținutul vehiculat în cadrul serbării, școlarii culeg o bogăție 

de idei, impresii, trăiesc autentic, spontan și sincer situațiile reale. Stimularea și educarea atenției și 

exersarea memoriei constituie obiective importante care se realizează prin intermediul serbării. 

Intervenția la momentul oportun cu rolul pe care îl are de îndeplinit fiecare copil și susținută de 

suportul afectiv contribuie la mărirea stabilității atenției, iar cu timpul, mărește capacitatea de 

rezistență la efort. Prin organizarea serbărilor se dezvoltă copiilor dragostea pentru țară, pentru 

frumos, fiind un prilej de bucurie, emoție, bună dispoziție, atât pentru copii cât și pentru părinți. S-a 

observant că în viața micului școlar, serbarea are o influență mare asupra dezvoltării sferei sale 

emoționale. Copiii, la această vârstă sunt sensibili, receptivi, cu o fantezie bogată și tind să se afirme. 

Ei sunt impresionabili iar impresiile obținute îi însoțesc în viață, rămânând niște tablouri vii întipărite 

în memorie. 

Una din activitățile îndrăgite de copii sunt șezătorile, adevărate serbări în miniatură, care se 

realizează fără un efort deosebit, de multe ori chiar fără o pregătire prealabilă dar cu importante 

resurse educative. Copiii participă cu cântece, poezii, povestiri, dansuri, etc (Ion Creangă-Prietenul 

Copiilor, Din lumea celor care nu cuvântă, Cumoaștem și respectăm tradiții și obiceiuri populare). 

Vizionările și spectacolele sunt activități extrașcolare prin care copilul face cunoștință cu lumea 

minunată a artei. Învățătoarea are un rol important în alegerea spectacolelor, recomandarea și 

selecționarea emisiunilor de televiziune pentru copii, a programelor distractive care au o influență 

pozitivă. 

Concursurile pe diferite teme sunt de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 

Acestea dau posibilitatea copiilor să demonstreze acasă ce au învățat, să deseneze diferite aspecte, 

etc. Concursul ,,Iubiți cartea” de exemplu, este un bun mijloc de educare a tineretului în spiritual 

dragostei de muncă și de cultură. El are ca scop, de asemenea, să formeze la copii, priceperea și 

obișnuința de a citi. Tinerii sunt îndrumați prin acest concurs spre cartea bună, spre creația clasicilor 

noștri și a clasicilor universali, spre operele literaturii contemporane de la noi și din întreaga lume. 

 Concursurile cu premii sunt necesare în dezvoltarea creativității copiilor. Întrecerile pot 

cuprinde interpretarea, recitarea, aplicarea priceperilor și deprinderilor formate în activități practice. 

Concursurile literare sunt activități deosebit de atractive și stimulatoare pentru elevi, întrucât aceștia 

își pun în valoare cunoștințele, priceperile și deprinderile de interpretare și analiză literară, fiind un 

câștig deosebit și pentru elevii care participă efectiv sau asistă la aceste concursuri. 

Concursurile artistice dezvoltă dragostea și interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea și 

personalitatea copiilor și se pot depista tinere talente artistice în vederea cultivării și promovării lor. 

Concursurile sportive vin să completeze activitățile de educație fizică. Copiii participă cu mult 

entuziasm la astfel de concursuri: de săniuțe, biciclete, role, triciclete, care contribuie, pe lângă 

dezvoltarea armonioasă a organismului și la menținerea unei bune dispoziții a copiilor. 
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În cadrul proiectelor de parteneriat educațional, copiii vin în contact cu diferite persoane, cresc 

și se dezvoltă într-un mediu comunitar variat și nou pentru ei. Copiii au ocazia să cunoască oameni 

noi, copii care au aceleași sau alte preocupări decât ei. 

Activitatea extrașcolară generează relații de prietenie și ajutor reciproc, educă simțul 

responsabilității și statornicesc o atitudine justă față de colectiv și față de scopurile urmărite. 
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IMPACTUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

 ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 
 

                                       Prof. înv. primar Ortansa Stroe  

                                                                  Școala Gimnazială Nr.28,,Dan Barbilian”Constanța 

 

 

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este 

specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din 

punct de vedere intelectual, moral, artistic, fizic. Asupra individului se exercită o multitudine 

de acţiuni şi influenţe educaţionale de -alungul vieţii.  

Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viaţă : 

educaţia formală școlară,  nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care 

individul le preia zi de zi (în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media). 

Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei și 

conţine majoritatea influenţelor educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi 

extrașcolare sau activităţi opţionale. Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat 

formativ. Acţiunile  educative plasate în cadrul acestui tip de educaţie sunt flexibile şi vin în  

întâmpinarea diferitelor interese, în mod particular pentru fiecare persoană.  

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi 

locul bine  stabilit în formarea personalităţii copiilor. 

Activităţiile extraşcolare contribuie la completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 

înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având 

un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de 

activităţi. Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 

socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea talentelor personale şi corelarea 

aptitudinilor cu atitudini caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 

de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi 

util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională. Este necesar ca în activităţile extracurriculare 

obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod echilibrat şi momente 

recreative. 

Stimularea personalităţii elevilor prin activităţile extracurriculare: 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 

factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Activităţile complementare 

concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un 

anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente.   

Se ştie că încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt 

puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Copiii au nevoie de acţiuni care să 

le lărgească lume spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a 

se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. 
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Participarea efectivă şi totală în activitate angajează elevii timizi, îi temperează pe cei 

impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, 

contribuie la formarea colectivului de elevi. Elevii se autodisciplinează prin faptul că în 

asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii,   

să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic 

obiectivul principal al şcolii şi al învăţământului primar - pregătirea copilului pentru viaţă.  

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de 

dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în 

valoare a posibilităţilor  şi resurselor  de care dispune clasa de elevi.  

  

      Activităţi extracurriculare: 

1. Activităţi desfăşurate în mediul şcolar 
 Manifestări pentru promovarea unor noi educaţii 

 Cluburile sau cercurile de elevi 

 Consultaţiile şi meditaţiile 

 Serbările şcolare 

 Activităţile cu părinţii, cu şcoala şi comunitatea locală   

 Concursurile şi olimpiadele şcolare 

 Activităţi culturale precum: cenacluri, editarea unei reviste,  vizionarea unor spectacole 

cultural- artistice 

 Alte activităţi distractive: carnaval,party,aniversări 

2. Activităţi desfăşurate în afara mediului şcolar 
 Excursiile şi vizitele tematice 

 Taberele şcolare 

 Activităţi specifice extracurriculare ce funcţionează în Clubul Elevilor sau în alte 

organizaţii  

 

1. Serbările şi festivităţile 

Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţiilor.  

Punerea serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât „artiştilor“ , cât şi „spectatorilor“, 

elevi şi  părinţi, contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. Acest tip de activităţi 

extraşcolare marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului.  Importanţa acestor 

activităţi constă în cultivarea înclina ţiilor artistice ale elevului, precum şi în atmosfera 

festivă creată cu acest prilej. Perioada de pregătire a serbării, dorinţa sinceră de succes  

sudează colectivul, impulsionează în mod favorabil, cultivă capacităţile de 

comunicare şi înclinaţiile artistice ale elevilor, atenţia, memoria, gustul pentru frumos. Prin 

conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară valorifică 

varietatea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului 

clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie străduinţele colectivului şi ale fiecărui elev în parte. Este 

important ca fiecare copil să aibă un loc bine definit în cadrul programelor pentru a se simţi parte 

integrată a colectivului şi pentru a fi conştient că şi participarea lui contribuie la reuşita serbării 

şcolare. De asemenea, un rol educativ îl au activităţile realizate cu prilejul sărbătorilor naţionale şi 

internaţionale. 

2. Concursurile şcolare 

Concursurile şcolare sunt o metodă de a stârn i interesul elevului pentru diferite 

arii curriculare, având în acelaşi timp o importanţă majoră şi în orientarea profesională a acestuia. 

Concursurile şcolare (locale, județene, naționale) oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic 

ceea ce au învăţat la şcoală şi acasă. Ele pot oferi cea mai bună sursă de motivaţie, determinând 

elevii să studieze în profunzime şi să obţină rezultate mai bune la şcoală. Acelaşi efect îl pot avea 

concursurile organizate la nivelul clasei sau al şcolii. Dacă sunt organizate într-o manieră 

plăcută, vor stimula spiritul de competitivitate, oferindu -i copilului prilejul de a se 



370 

 

integra în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit munca, precum şi ocazia de a asimila mult 

mai uşor cunoştinţele. 

3. Excursiile şi drumeţiile 

Acest tip de activităţi ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copiilor, la educarea 

lor cetăţenească şi patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei 

experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. Excursia este o 

formă de activitate cu caracter atractiv şi mobilizator. Este o modalitate deosebită de educaţie 

completă deoarece permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor. Cunoştinţele de limba şi 

literatura română sunt valorificate prin recitarea unor poezii,  povestirea unor întâmplari, 

citire, răsfoirea unor pliante, scrierea impresiilor, alegerea unor cărţi sau reviste. Cunoştinţele de 

matematică sunt utilizate pentru calcularea distanţelor, duratei de desfăşurare a unei activităţi, 

măsurarea sau aproximarea mărimilor. Informaţiile din cadrul orelor de istorie sunt folosite de către 

elevi pentru a citi inscripţii, pentru a vizita muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, iar cele 

din cadrul orelor de geografie sunt utilizate pentru a analiza forme de relief, clima, fauna, flora, 

localităţi. Orele de educaţie civică au de asemenea un aport în cadrul excursiilor, ajutând elevii să 

lege noi prietenii, să studieze grupurile, să identifice trăsături morale, să aplice norme de politeţe în 

societate. În realizarea unei excursii şcolare e nevoie de un plan de lucru cu abordare 

interdisciplinară, de prelucrarea normelor de deplasare în grup, a cerinţelor igienico-sanitare, a 

regulilor de comportare civilizată.                   

Excursia este o activitate cu o formă de educaţie complexă, prin multitudinea de aspecte ale 

vieţii (istorice, sociale, geografice, civice, culturale) pe care le înglobează.  

O excursie în natură îi ajută pe elevi să înţeleagă legătura dintre cunoştinţele dobândite la 

diferitele discipline de studiu şi lumea din afara şcolii, le oferă posibilitatea de a se implica activ în 

propriul proces de educaţie, îi pune în contact cu comunitatea şi le creează posibilitatea de a-şi 

susţine în mod public opiniile. Elevii au posibilitatea de a se simţi în ipostaza de mici 

cercetători ai realităţii, se simt responsabilizaţi, înţeleg semnificaţia unor norme.  

Dezvoltându-şi gustul pentru descoperirea adevărurilor şi legilor naturii din jurul lor învaţă 

cum să iubească şi să respecte natura în ansamblul ei.  

 

4.Vizionările 
Vizionarea  de filme, spectacole de teatru  sau circ specifice vârstei lor  poate 

constitui o sursă de informaţii, dar , în acelaşi timp , şi un punct de plecare în 

realizarea de către  elevi a unor activităţi interesante. Copilul face astfel cunostinţă cu 

lumea artei, învaţă să o  descifreze şi să o îndrăgească. 

Aceste activităţi vor pune elevul în rol de spectator şi vor reprezenta pentru el o sursă de 

impresii puternice (stimularea afectivităţii copilului ş i cultivarea dragostei pentru 

artă, cărţi, teatru, muzică). 

       Concluzii: 

Activităţile extraşcolare sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 

facilitează acumularea de cunoștinţe. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, fiecare dintre ei având 

posibilitatea să se afirme conform naturii sale. Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi 

analizate sunt apreciate atât de către copii, cât şi de cadrele didactice în măsura în care valorifică şi 

dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor. 

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 

valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine 

creatoare atât în modul de realizare a activită ţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 

astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. 

Trebuie promovat modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. 

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup, 

toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare 

a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.    
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Înainte de toate, este însă important ca profesorul însuşi să fie creativ, pentru că numai aşa 

poate să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le 

stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea 

acestora.  
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„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va 

mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. 

Atunci să-i învățăm să se adapteze.”        

 (Maria Montessori–”Descoperirea copilului”)     

 

Activităţile extracurriculare se referă la totalitatea activităţilor educative organizate şi 

planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin 

riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara  programelor şcolare, conduse de persoane 

calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia formală sau 

dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii  acestuia. 

Activitățile extracurriculare sunt foarte importante în dezvoltarea elevilor, ele completează 

procesului de învățământ participă la descoperirea, dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse 

domenii artistice. 

Dezvoltarea elevilor nu poate fi realizată doar cu activitatea instructiv – educativă care se 

desfășoară la obiecte precum limba română, matematică, fizică, chimie, biologie, istorie etc. 

Activitățile de la diferite obiecte de studiu trebuie dublate  și de alte forme de activitate precum: 

vizitele, excursiile, concursurile școlare care duc la descoperirea, dezvoltarea și valorificarea  

pasiunilor elevilor și stimulează creativitatea. Aceste activități contribuie la dezvoltarea respectului 

față de creatorii de cultură.  

„Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi asigură o posibilitate de 

varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game variate de norme 

disciplinare”, afirma I. Nicola. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 

întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 

supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. 

Activitățile extracurriculare sunt activități nonformale, cu caracter facultativ, cu deschidere 

pentru experiment și inovație. Copiii sunt mai receptivi la genul acesta de activități, datorită 

neobligativității participării lor, a diversității activităților, a cadrului diferit în care au loc aceste 

activități, a modului de lucru, și anume libertatea de a alege ce, cum și când doresc ei, după 

necesitățile și bunul plac al elevilor. Total diferite de activitățile cu caracter didactic, excursiile și 

vizitele ajută la dezvoltarea personală a elevului, la asimilarea cunoștințelor într-un mod plăcut și 

ușor, ele contribuie la lărgirea orizontului, familiarizarea cu frumusețile țării sau chiar ale lumii. 

Activitățile extracurriculare contribuie la lărgirea orizontului de cultură, prin îmbogățirea 

cunoștințelor din diverse domenii, la petrecerea în mod util, plăcut și organizat a timpului liber, 

activități lipsite de evaluări riguroase.  
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La începutul clasei a II a am aplicat un mic chestionar elevilor, iar la prima întrebare 

referitoare la activitatea extracurriculară cea mai îndrăgită a reieșit că este excursia sau drumeția. 

Personal am reușit să merg cu elevii mei în câteva excursii și drumeții. Ele contribuie la 

dezvoltarea culturală a copiilor și cunosc importanța locurilor vizitate, li se dezvoltă sentimente de 

dragoste față de locurile natale, de admirație față de trecut. 

O altă activitate preferată a copiilor este vizionarea unor piese de teatru sau a unor spectacole 

adaptate vârstei lor. Prezentarea într-o formă artistică îngrijită constituie în primul rând un preţios 

mijloc de cunoaştere a relaţiilor dintre oameni, îmbogăţeşte gândirea copilului, dându-i posibilitatea 

să cunoască trecutul, să înţeleagă prezentul şi să năzuiască spre viitor, pregătindu-l pentru viaţă. 

Participând la spectacol, micul şcolar are în faţă eroii vii, care-l entuziasmează şi i se impun ca 

exemple de urmat, care îi trezesc dorinţa de a deveni mai bun, corect şi cinstit în comportare, de a 

citi el însuşi cartea respectivă. Chiar punerea în scenă a unor piese pentru copii constituie încercări 

destul de grele la care elevii trebuie să se prezinte la un înalt nivel artistic şi de disciplină, dar 

contribuie foarte mult la dezvoltarea culturală a elevilor.     

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități 

constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest 

prilej. Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de 

an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral, în scris sau prin muzică. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activităţii 

şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităților 

şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup și a relaţiilor creative. 

Activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de 

formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii educativi cei mai 

apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 
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3. Nicola, I. Tratat de pedagogie școlară, București: Editura Aramis.(2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



375 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOCUL CĂIUȚILOR DIN BUCOVINA 
 

                                           Prof. înv. preșc. Doina Barbu-Florescu  

Școala Gimnazială nr. 3, Grădinița P.P. nr. 3-structură, Mangalia, jud. Constanța  

Prof. înv. preșc. Corina Gîdiuță  

Școala Gimnazială nr. 3, Grădinița P.P. nr. 3-structură, Mangalia, jud. Constanța  

 

 
         Odată cu începutul Postului Crăciunului, creștinii se adună și repetă colinde. La 

români, colindul reprezintă un liant între generații, păstrat, parcă, mai fidel decât la oricare alt 

popor. Colindătorii sunt mesageri ai lui Dumnezeu: vin cu pace, îndeamnă la nădejde, urează 

sănătate și fericire și vestesc mântuirea. Așa se explică deosebita cinste cu care sunt întâmpinați 

de gospodari colindătorii. În Bucovina, Crăciunul este sărbătoarea care se păstrează, poate, mai 

mult decât în alte părți, fără mari abateri de la tradiție. Datinile de Crăciun sunt pregătite cu mult 

înainte, odată cu Postul Crăciunului, când încep să se constituie cetele de colindători și se învață 

colindele ce vor fi rostite în timpul marii sărbători. 

   Însușirea fundamentală a acestor sărbători este bucuria și speranța cu care omul 

întâmpină trecerea de la anul vechi la anul nou, începutul unei noi etape din viață. Acesta este 

momentul de a saluta cu bucurie venirea Anului Nou, de a-l întâmpina cu cântece și jocuri, 

daruri și urări exprimate prin tradiții și obiceiuri, cunoscute fiind: Colindele, Capra, Ursul, 

Plugușorul, Sorcova, Jocul Căiuților. 

    Conform tradiției, după Lăsata Secului, flăcăii din comună, ce vor îmbrăca costumele 

căiuților, a caprei, caută și împacă muzicanții (lăutarii) care îi vor însoți la parada mascaților, 

desfășurată inițial în fața mulțimii adunate în centrul satului în ultima zi a anului, apoi se 

transferă pe la casele gospodarilor, a fetelor de măritat și pe la rude, ducând cu ei și urările de 

bun augur. 

     Deși nu se mai cunoaște în totalitate sensul acestor semnificații și simboluri, întreg 

procesul ritualic al acestor datini se desfășoară respectând tradiția transmisă din „tată în fiu”. 

Măștile, de o adevărată măiestrie, întruchipând diferite figuri mitologice, costumele, învățarea 

dansului (jocul) ce îl vor executa cetele și întreaga recuzită sunt pregătite din timp, necesitând 

multă atenție și respect, toate acordate acestor datini și obiceiuri. Unii meșteri s-au specializat în 

confecționarea costumelor, ele devenind cu timpul adevărate podoabe de artă populară. 

      La fel și mămicile preșcolarilor de la Grupa „Iepurașilor”, împreună cu noi, 

educatoarele, au început pregătirea cu multă migală și dragoste a costumelor pentru „Jocul 

Căiuților”.  

„Jocul Căiuților”: Căiuții sunt întâlniți în mai toate satele din Bucovina. Cunoscuți ca buni 

dansatori, căiuții din Zamostea, Dolhești, Zvoriștea, Fântânele, impresionează prin splendoare și 

eleganță. Jocul Căiuților are o valoare deosebită pentru săteni, fiind unul din cele mai frumoase 

jocuri. 

Calul este un simbol mitologic al tradiției românești, semnificând viața tumultoasă și 

moartea. În tradiția din Bucovina, calul are rol în protejarea gospodăriei. Este un animal frumos 

și agil, însă imprevizibil în mișcări. Dansul căiuților este una dintre cele mai frumoase tradiții de 

Anul Nou în Bucovina.  
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Tinerii ce formează grupurile de căiuți sunt foarte buni dansatori, cunosc repertoriul zonal, 

manifestând prin joc dinamismul și forța vitală a tinereții. Dansul Căiuților inspiră curajul și 

voinicia, vitejia celor ce plecau să-și apere hotarele țării. Tricolorul este întotdeauna prezent pe 

costumele căiuților. Cei care îmbracă costumul de căiuți sunt dotați cu capete de cal, 

confecționate din lemn și îmbrăcate în pânză albă, venind și cu alte elemente ornamentale 

(oglinzi, beteală, panglici, ciucurași). Căiuții sunt grupați în cete conduse de un căpitan. Jocul 

acestor tineri care interpretează Dansul Căiuților se desfășoară față în față, în linie și în cerc, sub 

comanda căpitanului, amintindu-ne parcă de un atac cavaleresc.  

   Oamenii din Bucovina sunt vestiți pentru tradiții, în special cele legate de Anul Nou. În 

toate satele cetele de flăcăi își pregătesc din timp recuzita pentru a merge cu uratul, iar 

gospodarii așteaptă să apară „Ursul”, „Capra”, „Căiuții”, „Jienii”, „Mascații”, așa după cum le 

spune toată lumea. Își pregătesc în primul rând măștile, care vorbesc cel mai mult despre 

imaginația și umorul săteanului român. Jocurile practicate cu prilejul sărbătorilor de iarnă sunt 

diferite în satele din nordul Moldovei. La Zamostea, ca și la Zvoriștea sau Vârful Câmpului, 

Jocul Căiuților reprezintă cel mai îndrăgit dans din alaiul tradițional. Jocul este condus de către 

un dresor numit comis, care dirijează dansul prin pocnituri de bici. Strigăturile și fondul muzical, 

alămurile și bătăile de tobe completează frumusețea spectacolului. 

   Băieții de la Grupa „Iepurașilor” au pregătit acest moment tradițional, „Dansul 

Căiuților” împreună cu noi, educatoarele grupei, și l-au prezentat la Festivalul-Concurs „Tradiție 

și magie”, organizat de Grădinița P.P. nr.3 Mangalia, unde au fost răsplătiți cu premiul I. Am 

încântat părinții la Serbarea Crăciunului și am colindat oficialitățile Mangaliei la Primăria 

Municipiului. De asemenea i-am uimit pe salariații coreeni și nu numai de la Șantierul „Daewoo 

Mangalia” cu acest minunat joc tradițional moldovenesc. 

Nu există nicăieri în țară o zonă care să dispună de mai multe manifestări folclorice și 

obiceiuri ca cea a Bucovinei. Aceasta cunoaște nenumărate tradiții ce s-au transmis din moși 

strămoși pe cale orală, păstrându-se cu mare strictețe până în zilele noastre. La cumpăna dintre 

ani, românii sărbătoresc venirea Noului An atât în intimitatea propriei gospodării, cât și în spații 

deschise, creând astfel spectacole ce stârnesc emoții aparte și oferind senzația că legătura dintre 

prezent și strămoși nu s-a pierdut niciodată. 

Aceste Tradiții de Anul Nou în Bucovina s-au transmis prin viu grai de la părinți la copii 

de secole. Chiar dacă structura satelor s-a schimbat semnificativ, tradițiile nu s-au pierdut încă și 

nici nu ne dorim asta. Ne bucurăm că zestrea românească, cea care dă farmecul și identitatea 

poporului român, dar și simbioza incredibilă dintre ceea ce este creștinesc și ceea ce a fost 

demult, se păstrează în continuare. 

             Preșcolarii grupei „Iepurașilor” duc mai departe zestrea culturală a poporului 

român, mândrindu-se cu ea oriunde pot să o pună în valoare și învățând că numai iubind tradițiile 

culturale ale noastre, poporul roman își va păstra identitatea peste veacuri. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL –REVELAȚIA ARTEI  

LA ȘCOALA GIMNAZIALǍ SASCUT 
 

Prof. Aura Comorașu  

Școala Gimnazialǎ Sascut, Bacǎu 

 

 

A R G U M E N T 

Misiunea educativă a literaturii, aceea de „artă a cuvântului”, este unanim recunoscută 

datorită multiplelor ei valenţe estetice, morale, intelectuale şi emoţionale. 

În procesul de receptare a operei literare de către elevii din gimnaziu, performanţele lor în 

comunicarea orală şi scrisă, în înţelegerea şi asimilarea valorilor literare sunt influenţate de modelul 

de lectură propus de profesor, deci de calitatea actului critic efectuat de acesta în ipostaza de 

mediator între operă şi elevii săi. Este necesar ca profesorul să aibă capacitatea de a conduce elevii 

spre descoperirea semnificaţiilor textelor studiate, a structurii şi valorii acestora, a artei scriitorului 

pentru o mai bună receptare a textelor studiate. 

Profesorul este intermediarul între elevi şi scriitori, el joacă un rol esenţial de iniţiere a 

elevilor în tainele lecturii.  

Studierea textului literar în clasele gimnaziale trebuie să se realizeze printr-o manieră 

complexă, care prevede atât comprehensiunea, receptarea, analiza, interpretarea şi aprecierea celor 

citite, cât şi transferul achiziţiilor literar-artistice şi lingvistic-comunicative în situaţii noi, desprinse 

din viaţa de zi cu zi. 

Cheia succesului într-o societate democratică este capacitatea de a comunica, de a relaţiona cu 

semenii tăi.  

Activităţile extracurriculare sunt cu atât mai recomandabile cu cât vârsta copiilor de 

preadolescenţă îi face mai deschişi la nou şi la diversitate. Acum ei au capacitatea maximă de 

atractivitate şi angajament în activităţi ce le stimulează creativitatea. 

Tocmai această latură creativă a lor dorim să o dezvoltăm într-un proiect educaţional, 

în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor Români. Mai mult decât orice activităţi, activităţile 

incluse în domeniul „educaţie estetică” (educaţie plastică şi educaţie muzicală), constituie 

cadrul şi  mijlocul cel mai generos de activare şi stimulare a potenţialului creativ. Arta îl 

pregăteşte pe copil să trăiască în frumuseţe, în armonie, să respecte frumosul şi să vibreze în 

faţa lui.  

În acest sens, scopul educaţiei literar-artistice este să-i înveţe pe elevi să se orienteze autonom 

în peisajul cultural pe care-l reprezintă opera literară, să ştie a resemnifica permanent faptele de 

cultură. Influenţa educativă a literaturii se realizează prin imaginile artistice ale operei literare, prin 

limbajul artistic, care, vehiculând idei şi sentimente, creează şi atitudini adecvate faţă de valorile 

estetice. Literatura artistică recreează realitatea în toată complexitatea ei, de aceea profesorului de 

limba şi literatura română îi revine rolul de a educa, de a forma elevul-cititor. 

Rolul profesorului de limba şi literatura română constă în apropierea elevului de faţetele 

estetice ale creaţiei artistice, oricare ar fi modul lor de interpretare. 

Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a recepta valoarea artistică a unei opere literare solicită 

educarea sensibilităţii literare, formarea gustului literar, însuşirea spiritului critic etc., fapt posibil de 

realizat prin exersare în baza textelor artistice. 

Este foarte important, anume faptul că literatura, în general, şi textul artistic, în special, 

presupune o simbioză involuntară între elementele componente ale artei, fie ele vizibile sau doar 

sugerate. De asemenea, cultura literar-artistică a elevilor poate fi realizată anume prin intermediul 

textului artistic, unde se împletesc diferite genuri de artă, deoarece (subliniem) arta produce 

frumosul, reflectând o anumită realitate, conferind obiectelor formă; cultivă expresia, suscită trăiri 

estetice etc. 
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Ajungem, aşadar, la concluzia că educaţia literară temeinică presupune înţelegerea operei 

literare în profunzimea ei atât sub raportul mesajului şi al conţinutului de idei şi sentimente, al 

imaginii artistice, cât şi sub aspectul valorilor artistice complexe, din care considerente este necesar 

de a reda predării literaturii în şcoală orientarea pe care o cere contextul preocupărilor moderne, 

inovative pentru educaţia literar-artistică a elevilor. 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

G R U P   Ţ I N T Ă 

Beneficiari direcţi: Elevi  din clasele a VII-a A, a V-a ,a VI-a A si a VIII-a A 

Beneficiari indirecţi: Părinţii, Şcoala, Uniunea Scriitorilor. 

RESURSE UMANE:  - elevii claselor V-VIII; profesori de specialitate; parintii copiilor; 

 - scriitori contemporani. 

RESURSE MATERIALE: 

-consumabile, albume, aparat de fotografiat, videoproiector, machete, planşe, lucrări de 

specialitate, calculator etc. 

DURATA: 23 noiembrie 2015 

METODE: dezbaterea,conversația, demonstrația,explicația etc. 

INIŢIATORI PROIECT: 

Prof. Aura Comoraşu, Limba şi literatura română 

lov7upauris@yahoo.com. 

PARTENERI:  

 Uniunea Scriitorilor din România-Filiala Bacău 

  Complexul Muzeal „ Iulian Antonescu” Bacău 

  Centrul de Documentare şi Informare „Gheorghe  Apostol”, Sascut 

  Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza” , Bacău 

INVITAŢI: Scriitoarele D-na Tincuţa Horonceanu Bernevic, membră în Uniunea Scriitorilor 

din România-Filiala Bacău având ca invitați pe D-na Viorica Băluţă şi D-na Mirela Bălan. 

ECHIPA DE PROIECT:  

Coordonatorii de proiect: Prof. Comoraşu Aura 

                                           Director:  Prof. Sandu Ionela 

CADRE DIDACTICE IMPLICATE: 

Dir. Adj. Prof. Stanciu Carmen, Consilier educativ: Prof. Pârvan Anca, Responsabil comisie 

metodică - Prof. Cerbu Gabriela, Prof. Tăbuscă Zînica, Prof. Diaconu Alina, Bibliotecar: Cruceanu 

Alina. 

S C O P  

Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a recepta valoarea artistică a unei opere literare, 

educând  sensibilitatea  literară  și  formând  gustul literar prin însuşirea unui  spirit critic. 

O B I E C T I V E  S P E C I F I C E: 

 dezvoltarea  gustului pentru lectură;  

 conştientizarea valorii artei şi a manifestărilor ei specifice în diverse medii culturale; 

 conştientizarea rolului împletirii literaturii cu arta plastică şi muzica în formarea lor ca 

oameni; 

 dobândirea unor comportamente adecvate în diverse situaţii; 

 formarea unei atitudini corespunzatoare valorilor umane; 

 consolidarea cunoştinţelor despre poezia si proza literara contemporana; 

 însuşirea spiritului critic; 
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ACTIVITATE - Ȋ NTȂLNIRE CU SCRIITORI CONTEMPORANI  

 

 
 

R E Z U L T A T E   A S T E P T A T E: 

- cu sprijinul cadrelor didactice şi a invitatilor, pe cât posibil: 

 implicare din partea elevilor  şi responsabilitate pentru fiecare temă stabilită;  

 comportament corespunzător situaţiei în care ne aflăm;  

 relaţionare şi cu alte persoane care colaborează cu Uniunea Scriitorilor;  

 îmbogăţirea achiziţiilor în ceea ce privește cultura generală;  

 

 
 

BUGET:  

Cheltuieli pentru realizarea proiectului (transport Bacău-Sascut, materiale) : 450 Ron. 

M E D I A T I Z A R E: 

 prin www.didactic.ro 

 corespondenţa cu părinţii ; 

 comisii metodice; 

 portofoliul proiectului; 

 expunerea lucrărilor  realizate; 

 publicarea în revista şcolii; 

E V A L U A R E: 

 diplome din partea organizatorilor, pentru elevi şi cadre didactice 

http://www.didactic.ro/
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PROMOVAREA UNEI ATITUDINI POZITIVE FAŢĂ DE MEDIUL 

ÎNCONJURĂTOR ÎN ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE 

 

          Prof. înv. primar Mariana Dăscălașu  

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”, Năvodari 

Prof. înv. primar Maria Suță  

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”, Năvodari 

 

 

Mediul înconjurător constituie un mecanism viu de o complexitate deosebită. De felul cum 

acesta funcţionează depinde întreaga activitate umană şi nu numai. Omul s-a aflat în mijlocul naturii 

de la începutul existenţei sale şi s-a folosit de tot ceea ce i-a oferit. Între om şi natură s-a stabilit o 

strânsă legătură .  

Mediul înconjurător de astăzi este un rezultat al creaţiei omului, dar el poate influenţa foarte 

mult evoluţia societăţii umane.  

Degradarea continuă a mediului se datorează intervenţiei omului în natură, iar pericolul este 

foarte mare. Protecţia naturii devine una dintre cele mai importante preocupări ale societăţii 

contemporane. Natura trebuie respectată şi nu dominantă. Fiecare componentă a naturii are rolul său 

precis, iar omul trebuie să se integreze armonios acestui ecosistem. Relaţiile care se stabilesc între 

om şi natură stârnesc interesul şi curiozitatea multor oameni de ştiinţă. Ei vor să cunoască cât mai 

bine fenomenele care se petrec alături de ei, să descopere noi surse de materii prime care să nu 

producă dezechilibre în natură.  

În aceste împrejurări, tot mai mulţi specialişti sunt de acord cu faptul că educaţia ecologică 

constituie unul din factorii cei mai în măsură să ofere un răspuns cât se poate de pertinent acestei 

crize. Alături de noi, copiii noştri sunt şi ei martorii transformărilor din viaţa socială, economică şi 

din mediu înconjurător. Pentru ei, mediul înconjurător este un mare semn de întrebare. Copilul 

manifestă o mare curiozitate pentru tot ceea ce-l  înconjoară, iar prin activitatea de cunoaştere a 

mediului pe care o desfăşurăm în grădiniţă i se satisfac o parte din aceste curiozităţi. 

Am ales tema „Promovarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător în activităţile 

extracurriculare”, având în vedere importanţa formării unei conduite ecologice, conduită care 

presupune manifestarea de acţiuni concrete în prevenirea deteriorării mediului.   

Prin activităţile extracurriculare se reuşeşte cultivarea unor sentimentelor de admiraţie pentru 

frumuseţile naturii, cât şi convingeri de conservare şi dezvoltare a naturii apelând la trăirile 

emoţionale lăuntrice ale copilului.       

În mijlocul naturii, copiii îşi îmbogăţesc cunoştinţele despre legile succesiunii anotimpurilor, 

despre cauzele fenomenelor, despre structură şi condiţiile de viaţă ale plantelor şi animalelor, despre 

interacţiunile omului cu natura, formându-şi astfel, încă de la vârsta preşcolară, premise ale viitoarei 

concepţii despre ocrotirea planetei Pământ. 

Prin anumite activități extracurriculare  am  încearcat să găsim cele mai adecvate metode şi 

procedee şi cel mai atractiv şi educativ material didactic care să conducă la însuşirea unor 

cunoştinţe despre natură - pădure, a  sentimentului responsabilităţii personale faţă de aceasta cât şi a 

simţului datoriei faţă de mediul înconjurător . 

Copiii au nevoie să înţeleagă faptul că planeta Pământ reprezintă o valoare sacră inestimabilă 

şi ca atare ea trebuie protejată şi respectată prin toate mijloacele, să conştientizeze necesitatea de a 

economisi resursele apa, energia electrică, hârtia şi în general toate resursele. 

Mediul înconjurător nu poate fi apărat numai într-o anumită zi sau numai de specialiştii din 

domeniu, ci de toată populaţia pământului, în fiecare minut. 
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DESCRIEREA TEMEI  

Ne-am imaginat un proiect tematic sub forma unei hărți, ca pe o poveste despre miracolul 

pădurii, poveste din care copiii să conştientizeze rolul pădurilor în purificarea aerului, mediu de 

viaţă a unor plante şi animale sălbatice. 

În urma discuţiilor cu copiii, am planificat inventarul de activităţi extracurriculare pentru 

patru săptămâni. Am selectat tipurile de activităţi  respectând programa școlară de la disciplina 

matematică și explorarea mediului înconjurător şi mai ales ţinând cont de nivelul de vârstă a 

elevilor clasei şi de preferinţele lor, străduindu-ne să realizăm un proiect cât mai atractiv. 

Ne-am întrebat ce vor să afle, cu ce le-ar face plăcere să lucreze – materiale, dicipline astfel 

încât  copiii să afle cât mai multe informații despre pădure şi am primit răspunsuri interesante : 

  Ce v-ar plăcea să aflați despre pădure? (activitățile, harta) 

 Ce discipline vă plac? ( matematica, arte vizuale, muzică și mișcare , limba română) 

 Ce componente ale pădurii vă interesează mai mult ? (copacii, animalele) 

 Ce întâlnim când mergem în pădure? (oameni, gunoaie, verdeață, insecte) 

 Vă place pădurea? (da,  este  foarte frumoasă ). 

Apoi, am considerat de cuviinţă să ne adresăm părinţilor copiilor  clasei, prin care i-am 

înştiinţat despre intenţia de a  desfăşurarea cu copiii a unui nou  proiect tematic cu tema „Pădurea, o 

cetate vie” şi de a-i solicita să fie alături de copii şi de profesori în vederea bunei derulări a 

proiectului. Părinţii s-au arătat interesaţi de activitatea copiilor  lor, în acest sens am colaborat 

destul de bine. Părinţii au contribuit cu o diversitate de materiale, precum: cărţi, informaţii de pe 

internet, toate vizând tema proiectului. De asemenea, am colaborat cu bibliotecara școlii, care a 

manifestat interes şi a răspuns solicitărilor mele.  

Am consultat materiale de specialitate, ne-am documentat cu privire la arborii întâlniți în 

pădurea de câmpie, a animalelor sălbatice întâlnite în pădure şi am încercat să adaptăm toată 

informaţia la nivelul de înţelegere al copilului.  

Împreună cu elevii am alcătuit harta proiectului, care s-a îmbogăţit cu elemente noi 

descoperite pe parcursul proiectului. În alcătuirea hărţii proiectului am pornit de la lucruri cunoscute 

de copii despre pădure, iar pe parcurs am adăugat alte informații.   

Metodele utilizate, cu precădere cele activ- participative, cât şi cele euristice au fost variate, 

astfel am încercat să consolidăm şi să îmbogăţim copiilor capacitatea de muncă în echipă şi 

cooperare. 

Evaluarea proiectului s-a realizat printr-o expoziţie cu lucrările copiilor, dramatizarea unui 

personaj  din lumea animalelor . 

 O altă activitate a fost excursie la Delfinariu și Acvariu, în Constanța,  unde elevii au văzut 

diverse specii de pești și animale marine, un alt mediu de viață decât cel al pădurii. 

O parte dintre desenele realizate de copii au fost direcționate către concursuri . 

SCOPUL PROIECTULUI 

1. Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi 

stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia; 

2. Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul 

încojurător. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 să observe şi să descrie verbal  anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat ; 

 să descrie unele componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, 

fauna, fiinţa umană ca parte integrată a mediului, fenomene ale naturii ), precum şi interdependenţa 

dintre ele ; 

 să aplice norme de comportare specifice protecţiei naturii. 

 

 

 

 



385 

 

HARTA PROIECTULUI 

 

 
    Descoperim secretele pădurii                                Arborii care se dezvoltă în pădure  

               

     Carateristici generale ale pădurii                          Recunoaşterea arborilor din pădure 

    Elemente    componente                                          Părţi componente  / Mod de îngrijire  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                 
 

Pădurea 

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                               

     Curiozități din lumea animalelor                Vreau să fiu prietenul pădurii!    

             

                                                                                                                                                                                   
  Identificarea animalelor sălbatice                      Să păstrăm pădurea curată  

             Părţi componente                                                Iubiţi animalele ! 

   Ocrotirea animalelor sălbatice                         Ne plac florile şi aerul curat                                                                                        
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HARTA PROIECTULUI : 

  Harta va cuprinde următoarele teme : 

1.  Descoperim secretele pădurii - caracteristicile pădurii – vegetaţie, faună, animale  

2.  Minunatele flori de primăvară întâlnite în pădure  

3. Lumea animalelor sălbatice din pădurile noastre; 

4. Vreau să fiu prietenul pădurii! 

 

INVENTAR DE ACTIVITĂŢI 
1.Descoperim secretele pădurii- caracteristicile pădurii - prima activitate 

extracurriculară  

 Convorbire – Ce ştim despre pădure ? – mediul de viaţă pentru anumite plante, arbori şi 

animale ; 

 Alege imagini ce se potrivesc pădurii în cele patru anotimpuri ; 

 Povestea învățătoarei: „Petrecerea din pădure”  

 În ce anotimp se întâmplă ? – puzlle   

 În pădure 

 

     2. Arborii care se dezvoltă  în pădure-  a doua activitate extracurriculară 

 Observare  – arborii care trăiesc în păduri (fag, stejar)  - alcătuire, ; 

  Citirea unor curiozități despre arbori; 

  Ghicitori despre arbori   

 Copacul primăvara – utilizarea unor tehnici de lucru ,  

 Îngrijim plantele ! 

 

3. Curiozități din lumea animalelor - a treia activitate extracurriculară 

 Curiozităţi din lumea animalelor – prezentare de imagini, cărţi, reviste; modul de viaţă ale 

acestora. 

  Informații aduse despre animalele din pădure – metoda cadranelor 

 Ghicitori despre animale   

 Personajul preferat din lumea animalelor – joc de rol 

  

4. Vreau să fiu prietenul pădurii ! - a patra activitate extracurriculară 

 Lectură după imagini – Recunoaşteţi componentele pădurii ?   

  Salvarea căprioarei prin rezolvarea unor sarcini matematice- exerciţii ascunse pe traseu   

 Pădurea  – pictură .  

 De ce este tristă pădurea ? 

 La care s-au adăugat  o drumeție  la pădurea din aproprierea orașului și o excursie în 

Constanța, unde am vizitat Delfinariu , Micro-rezervația și Acvariul Constanța 
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ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ A COPIILOR 
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Oricât ar fi de importantă educaţia  realizată prin procesul de învăţământ, aceasta nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Alături de procesul de învățământ 

rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte și dimensiuni decât 

cele din procesul de învăţare din instituția specializată. 

Activităţile extracurriculare contribuie la completarea procesului de învățământ, la 

organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor 

copiilor. Aceste activități dețin un evident caracter atractiv, astfel încât copiii participă la ele într-o 

atmosferă relaxată, cu însufleţire şi dăruire. Succesul lor este garantat dacă se manifestă din partea 

adultului încredere în imaginaţia, bucuria şi dragostea din sufletul copiilor. Scopul activităţilor 

extracurriculare este antrenarea copiilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea 

interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea 

talentelor personale şi corelarea aptitudinilor deținute de către copii cu atitudinile caracteriale 

adecvate. 

Educația este activitatea de formare și dezvoltare a personalității, prin care se realizează 

socializarea prin umanizare. În acest sens, formarea exprimă procesul de socializare, după cum cel 

de dezvoltare privește, în esență, individualizarea. Dewey consideră ca educația este un proces de 

„creștere”, în sensul de stimulare a capacității de a învăța din experiență, de a reține ceea ce este util 

pentru a face față unor situații noi (I. T. Radu, L. Ezechil, 2002, pp. 40-41). 

Termenul de curricular denumește orice activitate educativă elaborată de școală și dirijată spre 

un scop, care are loc în interiorul instituției sau în afara ei; procesele educative şi experienţele de 

învăţare pe care şcoala le oferă elevului, conform planului de învățământ. 

Activitatea extracurriculară reprezintă totalitatea acțiunilor educative organizate și desfășurate 

în afara planului de învățământ, dar strâns legate de acesta, sub conducerea cadrelor didactice. 

 Activitatea extrașcolară cuprinde totalitatea acțiunilor educative desfășurate în afara școlii, ca 

instituție de educație, dar în cadrul instituțiilor sportive, culturale, cum sunt teatrele, bibliotecile, 

casele de creație. 

În etapa actuală școala trebuie să organizeze un spectru larg, bine gândit de activități, la lecții 

și în afara orelor de curs, la facultative. Elevii trebuie să cânte, să picteze, să danseze, să brodeze, să 

țeasă. În școală trebuie să fie create astfel de condiții, ca fiecare elev să-și poată alege activitățile pe 

placul lui și astfel, să fie atras de școală, ea devenind „casa bucuriei” lui. Pe fundalul frumosului și 

al bucuriei, procesul de educație ar decurge mai ușor, mai interesant. Sistemul educației 

extracurriculare nu este un supliment, un lux, ci o necesitate. 

Marele regizor rus K.Stanislavski afirma că nu are importanță în care teatru și care actori 

anume au participat la spectacol; principalul este rezultatul – cu ce dispoziție, cu ce gânduri a plecat 

publicul de la spectacol, ce influență va avea acesta asupra muncii, vieții lui de mai departe. Or, o 

activitate extradidactică putem să o comparăm cu un mic spectacol, bine regizat, având anumite 

obiective, spre care trebuie să tindem, iar rezultatele să fie de o înaltă valoare educativă (L. Granaci, 

2006, p. 7). 

Activitatea în afara clasei și extrașcolară ocupă un loc important în ansamblul influențelor 

educative. Această activitate lărgește orizontul cultural al copiilor, completând cu noțiuni noi 

volumul de cunoștințe însușite în cadrul activităților. Participarea copiilor la acțiunile instructiv-

educative organizate în afara clasei și a grădiniței constituie de asemenea, un mijloc de formare a 

competențelor. Activitatea extracurriculară aduce o contribuție însemnată și la educarea morală, 

estetică a copiilor, disciplinându-le acțiunile și lărgindu-le orizontul artistic. Activitatea în afara 
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clasei constituie un mijloc de formare a deprinderilor copiilor de a-și folosi în mod rațional timpul 

liber. 

 Educaţia prin activităţile extracurriculare are ca principale obiective identificarea şi cultivarea 

raportului optim dintre aptitudini, talente, promovarea unui stil de viaţă civilizat, democratic, 

european, precum şi stimularea atitudinilor creative în diferite domenii. Odată cu educaţia timpurie, 

copiii pot acumula o serie de cunoştinţe, îşi pot forma deprinderi, atitudini şi competenţe în contact 

direct cu obiectele şi fenomenele din natură, societate adică, cu ceea ce se întâmplă dincolo de orele 

din orar. 

Activităţile extracurriculare joacă un rol foarte important în dezvoltarea fizică şi psihică a 

copilului/ elevului. Prin intermediul acestora, copilul/ elevul învaţă să interacţioneze cu cei din jur şi 

își valorifică potențialitățile specifice (din domenii spre care are înclinaţii). Asemenea activități, 

spunea Ioan Nicola (2000, pp. 277-278), „generează relații de prietenie și întrajutorare, fortifică 

simțul responsabilității și statornicește o atitudine justă față de colectiv și față de scopurile urmărite. 

Important este ca elevii/ copiii să fie antrenați nu numai în desfășurarea unor asemenea activități, ci 

și în inițierea și organizarea lor”. 

Tot activităţile extracurriculare sunt cele care contribuie la formarea conştiinţei şi conduitei 

cooperante. Libertatea de exprimare, libertatea de acțiune, precum și relațiile cu colegii îmbogățesc 

experiențele sociale ale copiilor/ elevilor. Aceste activităţi îi sprijină să-şi orienteze energia și către 

alte acțiuni la fel de importante şi să-şi dezvolte spiritul de competiţie. Contextele variate de 

realizare a acestor activități, crește apetitul pentru inițiativă, pentru competiție, în general. Educaţia 

extracurriculară îndeplineşte patru funcții specifice: funcţia de petrecere a timpului liber, funcţia 

social-integrativă, funcţia formativă și funcţia vocaţională. 

1. funcţia de petrecere a timpului liber este asigurată prin modalitățile oferite de activitățile 

extracurriculare de petrecere a timpului liber în mod educativ, util și formativ; 

2. funcţia social-integrativă - prin relaţiile interpersonale şi de grup pe care le oferă, cultivă 

solidaritatea şi cooperarea între copii/ elevi respectiv, grupuri de copii/ elevi; 

3. funcţia formativă, atât pe plan cognitiv şi operaţional, cât mai ales pe planul interiorizării 

valorilor morale, estetice şi spirituale; 

4. funcţia vocaţională, făcând posibilă descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor copiilor/ 

elevilor (http://ro.scribd.com/doc/116931996/activitati-extradidactice).  

Procesul de instrucție și educație - ca activitate conștientă, organizată și întreprinsă sistematic, 

orientată în direcția atingerii unor finalități – presupune o temeinică organizare a acțiunilor și 

proceselor prin care se realizează. Proiectarea activității didactice se constituie ca un ansamblu de 

procese și operații de anticipare a acesteia, asigurându-i un caracter mai sistematic, rațional și, în 

consecință, o eficiență sporită (I. Cerghit, I. T. Radu, E. Popescu, L. Vlasceanu, 1997, p. 152). 

Proiectarea activităților extracurriculare este demersul de anticipare a activităților 

extracurriculare pentru o perioadă dată de timp, realizată în scopul atingerii obiectivelor propuse. Ea 

se poate realiza pentru un semestru sau pentru un întreg an şcolar. Proiectarea activităților 

extracurriculare este indicată pentru a avea o privire de ansamblu a demersurilor care vor fi 

întreprinse de cadrul didactic. Cadrul didactic va trebui să aibă în vedere, gradul puternic de 

adecvare la dorințele, preferințele și interesele copiilor din grupă. 

De dorit ar fi ca educatoarea împreună cu copiii grupei sale să identifice la începutul activităţii 

şi eventual, periodic domeniile de interes, de preferințe ale copiilor. Se ține cont bineînțeles de 

posibilitățile zonei în care este situată grădinița, de resursele materiale, de particularitățile de vârstă 

ale copiilor. Pot fi organizate plimbări, drumeții, excursii, serbări, spectacole, competiții sportive, 

artistice. 

Identificarea domeniilor de interes, de preferințe ale copiilor presupune reperarea unor indici 

cognitivi, afectivi şi comportamentali şi asamblarea lor pentru a descrie problema creionată (E. 

Cocoradă, 2003, p. 28). 

Activitățile extracurriculare, ca și cele didactice, se proiectează în timp, planificarea corectă 

fiind una dintre premisele eficienței sistemului de muncă educativă, în afara activităților derulate în 

grădiniță. Un plan bine organizat trasează atât perspectiva generală, cât și căile concrete de realizare 
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a diferitelor activități educative. Planificarea corectă trebuie să aibă obiective bine conturate, 

evitând greșelile și fenomenele negative, cum ar fi activitățile cu caracter întâmplător ce ar genera 

egoismul, indiferența. Activitățile extracurriculare se caracterizează printr-un mare dinamism, iar 

planificarea nu poate să prevadă  întrebările ce pot apărea pe parcurs. De aceea apare necesitatea 

planificării acestora pe o perioadă relativ scurtă (L. Granaci, 2006, p. 10). 
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Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este 

specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din 

punct de vedere intelectual, moral, artistic, fizic.  

Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul 

vieţii. Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia 

formală (școlară), nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care individual le preia zi 

de zi: în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media). 

Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei și  conţine 

majoritatea influenţelor educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi extrașcolare sau 

activităţi opţionale. Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ. Acţiunile 

educative plasate în cadrul acestui tip de educaţie sunt flexibile şi vin în întâmpinarea diferitelor 

interese, în mod particular pentru fiecare persoană.  

În societatea contemporană, problematica educaţiei dobândeşte noi conotaţii, provocate de 

schimbările care se produc în toate domeniile vieţii sociale. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor 

şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Din 

acest motiv, un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul 

educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii concepţii educaţionale care era centrată pe 

achiziţionarea de către elev a unui volum mare de informaţii. Această concepţie presupunea 

verbalism, enciclopedism, ineficiente în planul integrării profesionale şi sociale.  Accentul este pus 

acum   pe  aplicarea  practică,  al  cărei   rol   este   de a   consolida   informaţiile,   de   a   forma 

deprinderile, de a dezvolta motivaţia pentru învăţare şi activităţile productive.  

Procesul educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor 

obligatorii. Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea 

nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.   

Educația extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi  

locul   bine   stabilit   în   formarea   personalităţii   tinerilor.   Activităţile   extraşcolare   constituie 

modalitatea   neinstituţionalizată   de   realizare   a   educaţiei. 

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 

comportamentului creativ în diferite domenii.  

Activităţile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 

liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, 

la astfel de activităţi.  

Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 

socio-culturale,   facilitarea   integrării   în   mediul   şcolar,   fructificarea   talentelor   personale   şi 

corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru 

informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare, în mediul şcolar, să reducă nivelul anxietăţii 

şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual 

Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod 

plăcut şi util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională. Este necesar ca în activităţile 

extracurriculare obiectivele instructiv - educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod 

echilibrat şi momente recreative. 
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Stimularea personalităţii elevilor prin activităţile extracurriculare 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 

factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau   

spectacole   imprimă   copilului   un   anumit   comportament,   o   ţinută   adecvată   situaţiei, 

declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au 

activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul 

realizat de acesta.   

Se ştie că încă de la cea mai fragedă  vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt 

puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 

cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 

pentru a-şi forma convingeri durabile.  

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi, cât şi pe cei slabi, îi 

temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de 

cooperare,   contribuie   la   formarea   colectivului   de   elevi.  Elevii se autodisciplinează, prin 

faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 

dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al 

şcolii şi al învăţământului primar - pregătirea copilului pentru viaţă. 

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de 

dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 

posibilităţilor   şi   resurselor   de   care   dispune   clasa   de   elevi. 

Activităţi extracurriculare 

1. Serbările şi festivităţile 

Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. 

Punerea serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“, cât şi “spectatorilor“, elevi şi părinţi, 

contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. 

Acest tip de activităţi extraşcolare marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. 

Importanţa acestor activităţi constă în cultivarea înclinaţiilor artistice ale elevului, precum şi în 

atmosfera festivă creată cu acest prilej.  

Perioada de pregătire a serbării, dorinţa sinceră de succes, sudează colectivul, impulsionează 

în mod favorabil, cultivă capacităţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale elevilor, atenţia, 

memoria, gustul pentru frumos.  

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară 

valorifică varietatea intereselor şi gusturilor şcolarilor.   

Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 

satisfacţie străduinţele colectivului şi ale fiecărui elev în parte.   

Este important ca fiecare copil să aibă un loc bine definit în cadrul programelor pentru a se 

simţi parte integrată a colectivului şi pentru a fi conştient că şi participarea lui contribuie la reuşita 

serbării şcolare. 

De asemenea, un rol educativ îl au activităţile realizate cu prilejul sărbătorilor naţionale   şi 

internaţionale. 

2. Concursurile şcolare 

Concursurile şcolare sunt o metodă de a stârni interesul elevului pentru diferite arii 

curriculare, având în acelaşi timp o importanţă majoră şi în orientarea profesională a acestuia. Ele 

oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ceea ce au învăţat la şcoală şi acasă.  

Concursuri precum „Cangurul” , „Micul matematician”, „Piciul” etc. pot oferi cea mai bună 

sursă de motivaţie, determinând elevii să studieze în profunzime şi să obţină rezultate mai bune la 

şcoală. Acelaşi efect îl pot avea concursurile organizate la nivelul clasei sau al şcolii. Dacă sunt 

organizate într-o manieră plăcută, vor stimula spiritul de competitivitate, oferindu-i copilului 
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prilejul de a se integra în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit munca, precum  şi ocazia de a 

asimila mult mai uşor cunoştinţele. 

3. Excursiile şi drumeţiile 

Acest tip de activităţi ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copiilor, la educarea lor 

cetăţenească   şi   patriotică.   Excursia   îl   reconfortează   pe   copil,   îi   prilejuieşte   însuşirea 

unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. 

Excursia este o formă de activitate cu caracter atractiv şi mobilizator. Este o modalitate 

deosebită de educaţie completă deoarece permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor. 

Cunoştinţele de limba şi literatura română sunt valorificate prin recitarea unor poezii, 

povestirea unor întâmplări, citirea, răsfoirea unor pliante, scrierea impresiilor, alegerea unor cărţi 

sau reviste. 

Cunoştinţele   de   matematică   sunt   utilizate   pentru   calcularea   distanţelor, duratei   de 

desfăşurare a unei activităţi, măsurarea sau aproximarea mărimilor. 

Informaţiile din cadrul orelor de istorie sunt folosite de către elevi pentru a citi inscripţii, 

pentru a vizita muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, iar cele din cadrul orelor de geografie 

sunt utilizate pentru a analiza forme de relief, clima, fauna, flora, localităţile. 

Orele de educaţie civică au de asemenea un aport în cadrul excursiilor, ajutând elevii să lege 

noi prietenii, să studieze grupurile, să identifice trăsături morale, să aplice norme de politeţe în 

societate. În   realizarea   unei   excursii   şcolare   e   nevoie   de   un   plan   de   lucru   cu   

abordare interdisciplinară, de prelucrarea normelor de deplasare în grup, a cerinţelor            

igienico-sanitare, a regulilor de comportare civilizată. 

Excursia este o activitate cu o formă de educaţie complexă, prin multitudinea de aspecte ale 

vieţii (istorice, sociale, geografice, civice, culturale) pe care le înglobează. 

O excursie în natură îi ajută pe elevi să înţeleagă  legătura dintre cunoştinţele dobândite la 

diferitele discipline de studiu şi lumea din afara şcolii, le oferă posibilitatea de a se implica activ în 

propriul proces de educaţie, îi pune în contact cu comunitatea şi le creează posibilitatea de a-şi 

susţine în mod public opiniile.  

Elevii au posibilitatea de a se simţi în ipostaza de mici cercetători ai realităţii, se simt 

responsabilizaţi, înţeleg semnificaţia  unor norme. Dezvoltându-şi gustul pentru descoperirea 

adevărurilor şi legilor naturii din jurul lor  învaţă cum să iubească şi să respecte natura în ansamblul 

ei.  

Lucrările realizate pe baza materialelor culese, compunerile, desenele, portofoliile, oferă 

posibilitatea unei evaluări temeinice. 

4. Vizitele 

Vizitele programate la muzee, monumente şi locuri istorice, case memoriale, unităţi 

economice constituie un mijloc de a preţui valorile culturale, folclorice, istorice şi economice ale 

ţării. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele si fenomenele în starea lor naturală, procesul 

de producţie în defăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric  local,  

de   viaţa   şi   activitatea  unor  personalităţi  de  seamă,   relaţiile   dintre  oameni   şi rezultatele 

concrete ale muncii lor. Toate acestea stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc 

ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizitele parcurg aceleaşi etape ca şi excursiile şi se pot desfăşura cu scopul studierii unei 

teme, în timpul activităţii sau în faza recapitulării şi evaluării acesteia.  

Pentru ca vizitele să-şi atingă obiectivele, trebuie să fie bine organizate şi să se desfăşoare în 

condiţii confortabile de deplasare; să fie din timp anunţate, pentru ca personalul locului vizat să nu 

fie luat prin surprindere şi să fie cooperant; să se stabilească clar obiectivele vizitei (de informare, 

de documentare, de orientare şcolară şi profesională); să se discute învăţămintele, impresiile; să se 

includă rezultatele cunoaşterii în experienţa personală a elevilor. 

Un rol important îl au vizitele la bibliotecă. În actualul context educaţional, cea mai mare 

parte a elevilor nu mai citesc suficient de mult din cauza informaţiilor pe care le obţin mult mai uşor 

prin intermediul mass-media sau computerului. Lectura este cea care îl ajută să îşi dezvolte 
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vocabularul,   să   îşi   îmbogăţească   cunoştinţele   şi   să   îşi   formeze   o   cultură   literară   şi 

comunicaţională de bază. 

5. Vizionările 

Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor poate constitui o 

sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în realizarea de către elevi a unor 

activităţi interesante. Copilul face astfel cunoștinţă cu lumea artei, învaţă să o descifreze şi să o 

îndrăgească. 

Aceste activităţi vor pune elevul în rol de spectator şi vor reprezenta pentru el o sursă de 

impresii puternice: stimularea afectivităţii copilului şi cultivarea dragostei pentru artă (cărţi, teatru, 

muzică). 

6. Alte activităţi 

Alte activităţi pot fi alese de către copii, participând la ele în timpul liber. De obicei, acestea 

sunt alese ca pasiune personală sau chiar cu scopul de a îşi aprofunda cunoştintele dintr- un anumit 

domeniu. Aceste activităţi realizează completarea unor aspecte educative şi orientează copiii spre 

unele domenii de activitate: sport, muzică, poezie, pictură etc. 

Concluzii 

Activităţile   extraşcolare   sunt   atractive   la   orice   vârstă.   Ele   stârnesc   interes,   produc 

bucurie, facilitează acumularea de cunoștinţe. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, fiecare dintre 

ei având posibilitatea să se afirme conform naturii sale. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către copii, 

cât şi de cadrele didactice în măsura în care: 

- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor;   

- optimizarea procesului de învăţământ ; 

- formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 

- au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 

valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine 

creatoare atât în modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o 

atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie 

promovat modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor.  Elevii 

trebuie   să   fie   îndrumaţi   să   dobândească:   o   gândire   independentă,   nedeterminată   de   

grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de 

rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa 

poate să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 

curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora.  

 

Bibliografie 

1. Cernea,   Maria,  Contribuţia   activităţilor   extracurriculare   la   optimizarea    procesului   de 

învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Editura Discipol, Bucureşti; 

2. Crăciunescu, Nedelea,  Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului   

primar, în ,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Editura Discipol, Bucureşti; 

3. Decun, Livia, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în ,,Învăţământul Primar” nr. 4, 1998; 

4. Ionescu, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 

5. Lespezeanu,   M.,   Tradiţional   şi   modern   în   învăţământul   preşcolar,   Editura   S.C.   

Omfal, Bucureşti, 2007 

6. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002.  

 



394 

 

ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR 
 

Profesor învățământ primar Carmen Stănică 

Școala Gimnazială Nr. 1 „I. L. Caragiale” 

 

Motto: „Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmitecu 

succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă.”  J. Bruner 

 

 

Lumea în care trăiesc copiii de astăzi este una într-o permanentă schimbare, iar aceștia trebuie 

pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 

De aceea, activitățile extrașcolare își au rolul și locul bine stabilit în formarea personalității 

copiilor, aceste activități având ca scop identificarea, cultivarea, formarea și dezvoltarea unor 

aptitudini speciale, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 

comportamentului creativ, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, 

cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport pentru reușita școlară în 

ansamblul ei. 

Pot afirma că, întotdeauna, copiii participă cu entuziasm și avânt la astfel de activități, iar 

reușita acestora nu întârzie să apară, dacă ai încredere în imaginația, bucuria și iubirea din sufletul 

lor. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate 

în clasă și urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale 

ştiinţei, atrag elevul spre viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, 

contribuind la formarea personalităţii acestuia. În cadrul acestor activități, elevii deprind folosirea 

diverselor surse informaționale, se autodisciplinează, învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le 

influențeze dezvoltarea, să-i pregătească pentru viață. 

Dezvoltarea personalității elevilor este principala preocuparea a învățătorului în scopul 

modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 

care aceștia trăiesc, iar în desfășurarea procesului instructiv-educativ învățătorul trebuie să îmbine 

cu succes și creativitate activităţile şcolare cu activităţile extracurriculare ce au numeroase valenţe 

formative, permițând manifestarea creativităţii elevilor, a relaţiilor intelectuale, creative și sociale 

dintre aceștia. 

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile 

extracurriculare, stimulând astfel inventivitatea, creativitatea și originalitatea elevilor. 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop 

învățarea nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber, precum și formarea și dezvoltarea 

unei culturi generale a elevului.  

Concursurile, organizate pe diferite teme, sunt activități extraşcolare, care angrenează elevii 

într-o competiție a intelectelor (dacă sunt de cultură generală), a forțelor creatoare (dacă sunt de 

creație artistică sau muzicală), a aptitudinilor sportive (dacă sunt sportive). Indiferent de tema 

abordată, elevii ies învingători din toate aceste concursuri, pentru că ei pleacă acasă triumfători și cu 

noi cunoștințe dobândite din diferitele domenii: 

 Literatură – de la simplele poezii memorate și lecturarea unor povești cu diverși eroi, la 

viața marilor scriitori – Creangă, Caragiale, Eminecu, Slavici, Arghezi ... 

 Matematică – de la simplele calcule matematice de adunare, scădere, înmulțire, împărțire, 

la problemele din Gazeta matematică... 

 Științe – de la curiozitățile și cunoștințele despre plante, animale, mediul înconjurător, la 

adevărate dezbateri pe aceste teme, pornind pe axa -  știu/vreau să știu/am aflat... 

 Arte – de la bucuria amestecului de culori, a îmbinării elementelor de creație artistică, la 

abordarea unor tehnici de lucru complexe, care conduc la finalizarea unor mici opere de artă... 

 Muzică -  de la cântecele copilăriei, la compunerea unor melodii...  
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 Domeniul social – de la cuvintele magice „mulțumesc”, „te rog”, la un comportament 

decent și civilizat. 

 Limbi străine – de la salutul și prezentarea numelui, la conversații pe diverse teme cu 

prietenii din țările respective... 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii stimulează și orientează copiii spre aceste 

domenii de activitate – literar, matematic, științe, arte, muzică, limbi străine. 

Vizitele la muzee, monumentele și locurile istorice, casele memoriale  oferă elevilor prilejul 

de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, momentele 

legate de trecutul istoric local, național. 

Excursiile și taberele școlare  contribuie, de asemenea, la îmbogățirea cunoștințelor copiilor 

despre frumusețile țării, respectul pentru frumusețile naturii, artă și cultură. 

Serbările școlare  reprezintă evenimente importante din viața școlarilor,  contribuind în mare 

măsură la dezvoltarea artistică a copiilor. 

Prin aceste activități, care cuprind domenii mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și 

abilități necesare unei bune dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate, activitățile 

extrașcolare ocupând un loc important în ansamblul influențelor educative, deoarece lărgește 

orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul 

orelor de curs, constituind un mijloc de formare a competențelor, contribuind la educarea morală, 

estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. 

 

Bibliografie 

1. Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca , 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



396 

 

ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ A PREȘCOLARILOR 
 

                                                                                 Prof. înv. preșc.  Melec Medgid 

Școala Gimnazială Nr.3-structură Grădinița P.P. Nr.3 Mangalia, jud. Constanța 

 

 

Problematica educației dobândește în societatea contemporană noi conotații, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieții sociale. Accentul trece de pe informativ pe 

formativ, de pe instrucție pe educație. În contextul afirmării unei viziuni holistice asupra educației, 

școala nu mai poate răspunde singură nevoilor tot mai complexe ale societății, un curriculum unitar 

nu mai poate răspunde singur diversității umane, iar dezideratul educației permanente tinde să 

devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega importanța educației de tip curricular, devine 

tot mai evident faptul că educația extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de 

învățământ, își are rolul și locul său bine stabilit în formarea personalității copiilor. Grădinița, ca 

instituție educativă, continuă educația copilului începută în familie, iar actul educațional are rolul de 

a stimula și valorifica talentul, aptitudinile, de a susține comunicarea, de a încuraja competiția și 

asumarea de responsabilități în vederea dezvoltării și formării unei personalități armonioase a 

copiilor încă de la cea mai fragedă vârstă. 

Timpul liber al copiilor stă din ce în ce mai mult în atenția organizatorilor procesului de 

instruire și educare în scopul folosirii mai eficiente a acestuia în procesul educativ al tinerei 

generații. Copiii au nevoie de activități de joc, de dans, de sport. Este și motivul pentru care 

educatoarele trebuie să acorde toată atenția bunei organizări a timpului liber al copiilor din 

grădinițe, îmbinând armonios munca și învățarea cu distracția și jocul.  

Procesul educațional din grădiniță presupune și forme de muncă didactică complementară 

activităților obligatorii. Acestea sunt activități desfășurate în grădiniță în afara activităților 

obligatorii sau activități în afara grădiniței. De aceea, grădinița trebuie să ofere diverse astfel de 

activități pentru a-i atrage pe copii. Ele sunt activități extracurriculare și se desfășoară sub 

îndrumarea atentă a educatoarelor. Complexitatea procesului educațional impune îmbinarea 

activităților curriculare cu cele extracurriculare, care nu sunt fixate de programa școlară, ci de copii, 

conform intereselor și dorințelor lor. De cele mai multe ori, conținutul acestora poate fi o continuare 

la un nivel mai înalt, a ceea ce și-au însușit copiii în cadrul activităților didactice.  

De exemplu, în cadrul activităților din domeniul experiențial „Științe”, la activitățile de 

cunoaștere a mediului, după ce copiii au observat pe planșe anumite animale domestice,  se poate 

propune o activitate extrașcolară – vizitarea unei ferme de animale, după cum am și procedat. Am 

vizitat împreună cu preșcolarii grupei și cu părinții, ferma de animale ,,Ograda Veselă” din 

localitatea Arsa, unde au putut observa toate animalele domestice de la fermă și cel mai interesant 

fiind faptul că le-au și putut atinge.Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie 

de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele,fenomenele din natură și viețuitoarele, tocmai 

ceea ce am realizat în urma vizitei la fermă.  

Dintre activitățile pe care le-am desfășurat la grupă, pot aminti: serbările, șezătorile, scenetele 

tematice, care, prin specificul lor, oferă posibilitatea educatorilor să-i ajute să se implice, să-și 

cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze și să se afirme în fața colectivului prin mijloace 

proprii. Totodată, serbările pregătite susținute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de 

educare a voinței, a încrederii în forțele proprii, a ținutei corecte, dar și a posibilității de a se 

transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de Crăciun, preșcolarii 

interpretează roluri care au ca scop cunoașterea unor datini și obiceiuri ale poporului român, fiind 

astfel ajutați să redescopere frumusețea portului popular românesc, a datinilor, a cântecului și a 

dansului popular românesc în timpul desfășurării acestor activități extracurriculare.  
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În cadrul grădiniței se pot organiza și șezători, cu participarea părinților și a bunicilor, toate 

acestea contribuind la realizarea sarcinilor estetice, a dezvoltării gustului pentru frumos.  

          
Vizionările și spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădinițe, 

prin care copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei. Deși această formă de activitate îl pune 

pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea 

constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum și în faptul că apelează, permanent, la 

afectivitatea copilului. Viața afectivă la vârsta infantilă constituie temeiul viitoarei personalități. 

Vizionarea unor filme, spectacole de teatru și a emisiunilor TV, poate constitui de asemenea o sursă 

de informații, dar în același timp un punct de plecare în organizarea unor acțiuni interesante.  De 

exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, distractive sau sportive, urmată, 

de discuții pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor aspecte educative, 

stimulează și orientează copiii spre unele domenii de activitate, cum ar fi: muzica, sportul, poezia, 

pictura . 

   
În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii și al vieții sociale, copiii se confruntă cu 

realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acțiuni directe asupra obiectelor, 

fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice și locuri istorice.  Fiind axate în 

principal pe viața în aer liber, în cadrul acestor acțiuni turistice, preșcolarii își pot forma sentimentul 

de respect și dragoste pentru natură, pentru muncă, pentru om și realizările sale.  
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Copilul care a învățat să admire natura, parcul cu flori, să asculte susurul unui izvor, să 

observe munca depusă de unele insecte pentru a-și strânge provizii pentru iarnă (furnicile, de 

exemplu) sau câtă strădanie depune o rândunică pentru a construi cuibul puișorilor ei și apoi pentru 

a-i hrăni, acel copil va deveni prietenul naturii, apoi protectorul ei. 

Acțiunile turistice contribuie la îmbogățirea conținutului jocurilor și al celorlalte forme de 

activități organizate în grădiniță. Astfel, în urma plimbărilor, excursiilor în natură, în mediul social, 

copiii pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților de 

desen și modelaj; iar cu materialele culese își îmbogățesc simțitor jocurile de creație și activitățile 

practice.                                                                                             

Împreună cu preșcolarii ne-am plimbat pe faleza Portului turistic din  Mangalia, unde am 

admirat lebedele și le-am hrănit, oferindu-le pâine și biscuiți.  

            
Astfel, împreună cu părinții, am organizat o excursie la ,,Grădina Raisei” din localitatea 

Limanu, un loc de joacă pentru copii în mijlocul naturii. 

               
Așa cum de obicei îmbinăm utilul cu plăcutul, am organizat o serie de concursuri sportive, 

care vin ca și o completare a activităților de educație fizică, ajutând la dezvoltarea psiho-motrică a 

copiilor, unde cei mici au participat cu multă plăcere, ziua încheindu-se, bineînțeles, și după cum se 

vede... cu pizza!  

Prin activitățile desfășurate într-o comunitate multiculturală cum este Mangalia, întotdeauna 

am dorit să arătăm că interculturalitatea reprezintă temeiul conviețuirii într-un viitor european și 

este un proces care duce la intersecția dintre culturi. Cultura permite indivizilor să conviețuiască, să 

trăiască împreună. În diversitatea etniilor și categoriilor sociale de pe pământ constă frumusețea 

universului uman, fiecare dintre acestea contribuind la patrimoniul cultural cu specificul său.  

Copiii trebuie să învețe să respecte toți oamenii, indiferent de religie, etnie sau de modul de a 

gândi, să comunice, să fie toleranți, să coopereze cu ceilalți, deoarece doar așa nu vor mai exista 

diferențe între noi, cei care sunt diferiți și totuși egali.  Eu, fiind de etnie tătară, am dorit ca toți 

preșcolarii să cunoască modalitatea în care își desfășoară activitatea copiii altor etnii, să cunoască 

tradițiile și obiceiurile tătărești și turcești și să stabilească relații de prietenie între ei.                          

Am vizitat biserica ortodoxă din apropierea grădiniței, unde preotul le-a vorbit copiilor despre 

frumusețea și importanța icoanelor și a cărților religioase și, bineînțeles, am vizitat și geamia 

Esmahan Sultan din Mangalia unde copiii au fost impresionați de frumusețea covoarelor și de 

aspectul deosebit al literelor arabe. Am desfășurat diferite serbări cu ocazia sărbătorilor tătărești, 

cum ar fi Bayramul, Nawrez - sărbătoarea primăverii.  Una dintre activitățile derulate în cadrul 
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proiectului „Interculturalitatea în învățământul preșcolar din Mangalia” a fost „Cocuk Bayrami”  

(„Ziua copilului”), tradiție turco-tătară pentru sărbătorirea copiilor, serbare care a cuprins numere 

artistice ale copiilor: cântece și dansuri tătărești și turcești.  

                    
Beneficiile acestui demers educațional sunt imense prin sentimentul deplin că faci parte din 

comunitate, împlinirea sufletească pentru că faci ceva important împreună cu copiii pentru 

comunitate, fiind educați în spiritul toleranței și un plus adăugat la imaginea grădiniței și la 

prestigiul învățământului preșcolar. 

Ca o concluzie personală, având posibilitatea de a desfășura activități extracurriculare, munca 

noastră devine mai ușoară deoarece aceste activități sunt atractive, caracterizate de optimism și 

umor și apreciate atât de copii, cât și de factorii educaționali în măsura în care valorifică și dezvoltă 

interesele și aptitudinile copiilor, organizează într-o manieră plăcută și relaxantă timpul liber al 

copiilor, copiii putându-și manifesta spiritul de inițiativă și contribuind la dezvoltarea unei 

personalități armonioase. Aceste genuri de activități au un caracter colectiv care conduce la sudarea 

legăturii între copii, îi învață să trăiască în grup. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN DEZVOLTAREA 

PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

 
Prof. înv. preşc. Ana-Lidia David  

Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători   

Structura Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Drehuţa 

Localitatea Vânători, Judetul Neamț 
 

 
,,Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile 

ei nu ca specialist, ci ca o personalitate armonioasă.’’ 

( Albert Einstein) 

 

Idealul educaţional în învăţământul preuniversitar românesc vizează dezvoltarea liberă, 

integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Un  

rol deosebit de important în vederea atingerii acestui ideal îl are educaţia non-formală. 

Educaţia non-formală completează educaţia formală într-un cadru instituţionalizat,  situat în 

afara sistemului de invăţământ, dar şi în interiorul acestuia, constituind o punte între cunoştinţele 

asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal.  

Şcoala contemporană, centrată pe elev, are un rol bine precizat în dezvoltarea uriaşului 

potenţial intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate, care, pus în valoare, va asigura 

neîntrerupt progresul social-uman. Demersurile educaţionale, vizând dezvoltarea personalităţii 

elevilor, impun participarea activă, conştientă şi responsabilă a acestora în propria formare.  

Diferenţierea şi individualizarea demersului educativ trebuie să devină un scop şi un mijloc în 

acelaşi timp. Dezvoltarea personalităţii elevilor este condiţionată de folosirea unor metode adecvate, 

care să permită individualizarea învăţământului, astfel încât fiecare elev să-şi dezvolte la maximum 

capacităţile şi aptitudinile creatoare prin procesul învăţării. Cercetările relevă că învăţarea activă 

este cea care duce la dezvoltarea psihică autentică a elevului, respectiv la o învăţare eficientă, iar 

educaţia non-formală sprijină acest demers.  

Componenentă importantă a educaţiei nonformale, activităţile extraşcolare (extradidactice sau 

extracurriculare) oferă cele mai eficiente  metode de formare a caracterului copilului încă din 

clasele primare. Ele au un rol foarte important datorită caracterului lor activ - participativ, facilitând 

integrarea eficientă şi rapidă a elevilor în colectivitate. Această integrare facilitează la rândul ei 

procesul de autocunoaştere. Implicându-se în acest tip de activităţi, elevii devin ,,subiecţi” 

conştienţi ai acţiunii, trăind intens succesele sau insuccesele propriei lor activităţi. Ei devin capabili 

să-şi orienteze curiozitatea nu numai asupra lumii exterioare, ci şi asupra propriei persoane. Se 

formează astfel ,,imaginea de sine’’, esenţială în succesul şcolar.  

Programul activităţilor extracurriculare, stabilit ca o unitate în ethosul și cultura 

organizaţională a şcolii, vizează acţiuni care să îi ajute pe elevi să îşi însuşească ideile de 

corectitudine şi respect, să cunoască şi să respecte valorile culturale și etnice ale comunităţii, să 

trăiască experienţe de viaţă competitive. Elevii pot să decidă în bună măsură asupra obiectivelor, 

conţinuturilor şi mijloacelor de realizare a acestor activităţi, contribuind astfel la dezvoltarea vieţii 

comunităţii şcolare din care fac parte. Activităţile extraşcolare respectă principiul egalităţii şanselor, 

oferind fiecărui elev posibilitatea de a se implica, indiferent de rezultatele sale şcolare. Se dezvoltă 

astfel sentimentul încrederii în sine, în forţele proprii, fapt care va avea ulterior o mare influenţă 

asupra succesului şcolar.  Unul din scopurile principale ale educaţiei non-formale îl reprezintă 

creşterea gradului de adaptabilitate a copiilor la viaţa socială, respectiv dezvoltarea autonomiei 

personale şi sociale, a comportamentului în grup.  

Un bun cetăţean este şi un bun ecolog, de aceea elevii trebuie îndrumaţi să participe la diferite  

concursuri de educaţie ecologică şi protecţia mediului, concursuri naţionale de proiecte de mediu 
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sau la activităţi de ecologizare a localităţii în care trăiesc şi învaţă, realizându-se astfel şi educaţia 

pentru mediu si pentru sănătatea elevilor.  

Unul dintre obiectivele cele mai importante ale activităţilor extraşcolare îl constituie 

cultivarea sentimentului patriotic. 

Prin vizite la muzee şi expozitii, prin omagierea celor mai importante evenimente din istoria 

neamului nostru şi excursii în oraşele cu un bogat trecut istoric, elevii îşi dezvoltă sentimentele 

patriotice, pregătindu-se astfel pentru a deveni buni cetăţeni.  

La mare înălţime în topul priorităţii elevilor se află educaţia fizică si educaţia rutieră realizată 

prin activităţi extracurriculare foarte atractive: competiţii sportive între clase sau între şcoli, 

excursii, drumeţii. Pe lângă formarea deprinderilor motrice, activităţile sportive contribuie si la 

formarea trasăturilor de voinţă şi de caracter.  

Foarte importante sunt activităţile extraşcolare ce au ca obiectiv orientarea școlară şi 

profesională. Consilierea pentru alegerea carierei trebuie să fie un process continuu, desfăşurat cu 

metode şi tehnici adecvate. Vizitele la expoziţii, întreprinderi şi instituţii, vizionările de filme, 

casete video, vizitarea de licee cu ocazia ,,Zilei Porților Deschise”, sunt bune prilejuri de formare la 

elevi a competenţelor necesare unei bune orientări şcolare şi profesionale.  

Conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă eficient nevoilor 

psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru 

diminuarea si prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru formarea unor cetăţeni 

responsabili, este vitală. Educaţia non-formală contribuie la formarea şi dezvoltarea complexă a 

personalităţii elevului în plan moral, intelectual, estetic, civic şi fizic prin atingerea tuturor 

dimensiunilor educaţiei al cărei scop ultim este pregătirea pentru viaţă a elevului.  
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Prof. înv. preșcolar Carmen-Cristina Toma  

Liceul Tehnologic, Todireni, jud. Botoșani 

Prof. înv. preșcolar Lenuța Alexandroaie 
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Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 

preşcolarilor. În grădiniţă, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 

personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 

psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

  Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, 

ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 

activitatea comunităţii locale. Aceste activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile 

atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. 

Aceste activităţi au caracter ocazional şi se desfășoară sub diferite  forme: 

 sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegii de grupă; 

 vizionarea unor spectacole la teatrul de păpuşi;  

 vizitarea centrului educațional, care are ca scop reducerea abandonului școlar, la care copiii 

cu probleme sociale și educaționale primesc ajutor specializat;  

 excursii / plimbări în parc; 

 vizită la diferite obiective (muzeu, librărie, bibliotecă, școală) etc. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 

lor liber. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 

copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. La copilul de vârstă 

preşcolară, aceste activități sunt strâns legate de activităţile desfăşurate în grădiniţă şi în afara ei sub 

forma jocului, a învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă trebuie acordată 

particularităţilor de vârstă şi individuale ale copilului. 

  În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională 

valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând  în primul rând 

o atitudine  creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copiii, asigurând 

astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 

 Grupele de preșcolari cu care lucrăm participă la foarte multe activități și cu diverse ocazii. 

Liceul nostru, din care face parte ca structură și grădinița unde ne desfășurăm activitatea este 

inițiatorul unor proiecte județene și interjudețene. Anul acesta școlar etapa județeană a unuia dintre 

concursuri s-a desfășurat pe data de 14 decembrie 2019, care a fost un real succes. Au participat 

peste 200 de elevi, de la ciclul preșcolar și până la elevi de liceu. Bineînțeles că și noi am participat 

cu copilașii nostri. Au dansat o horă românească, îmbrăcați în costume naționale, dar și obiceiuri de 

Anul Nou din zona Moldovei, jocul caprei și al ursului. Deasemeni munca pe care noi o desfășurăm 

se concretizează și în premiile pe care preșcolarii le obțin prin participarea la concursuri organizate 

și la nivel județean, cu participare directă. Serbarea dedicată Crăciunului și sărbătorilor de iarnă a 

fost un alt prilej cu care ne-am bucurat împreună cu copiii și cu familiile acestora, părinți, frați, 

surori, bunici. 

 Anexăm câteva fotografii de la activitățile desfășurate. 
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 

                                                Prof. Limba și literatura  română Simona-Florentina Barbu  

                                                                             Școala Gimnazială, Balaci, jud. Teleorman  

                                                                                                    

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va 

mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. 

Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)  

 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 

Accentul trece de pe informativ pe formativ. 

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 

diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educațional din grădiniță presupune și forme de muncă didactică complementară 

activităților obligatorii. Acestea sunt activități desfășurate în grădiniță în afara activităților 

obligatorii sau activități desfășurate în afara grădinitei. Ele sunt activități extracurriculare și se 

desfășoară sub îndrumarea atentă a educatoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip 

curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 

procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim 

cere oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 

individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 

pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 

personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, 

fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță într-o lume dominată de mass media și ne 

referim la televizor , calculator și internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea 

copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla comportamental, emoțional și, mai 

presus de toate, slabi dezvoltați intelectual. Se știe că, începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 

acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură.    

Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influență formativă, au la baza toate formele de 

acțiuni turistice: plimbari, excursii, tabere, colonii. În cadrul activităților organizate în mijlocul 

naturii, al vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acțiuni directe 

obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viața în aer liber, în cadrul 

acțiunilor turistice, preșcolarii își pot forma sentimentul de respect și dragoste față de  natură, față 

de om și realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă 

creativitate și sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de desen și modelaj, iar 

materialele pe care le culeg, sunt folosite în activitățile practice, în jocurile de creație. Plimbările 

prin parc din această toamnă, frunzele ruginii, stolurile de păsări care se pregăteau de plecare, 

frumusețea deosebită a acestui anotimp le vor rămâne în suflet celor mici, creându-le emoții 

estetice. La vârsta preșcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în 

legatură cu mediul, fiind dispuși să acționeze în acest sens. Ca educatoare, trebuie să oferim, în mod 

gradat, în acord cu particularitățile de vârstă, cunoștințe științifice, să organizăm activități educative 

privind protejarea mediului înconjurător: curățarea parcului, a mediului de joacă, ocrotirea unor 

animale. 
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Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 

frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin 

excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi 

iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, 

locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind 

la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale constituie un 

mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice și  istorice ale poporului nostru. 

Vizionările și spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădinițe, 

prin care copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei.  

Deși această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 

valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 

precum și în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum și a emisiunilor tv poate 

constitui de asemenea o sursă de informații, dar, în același timp, un punct de plecare în organizarea 

unor acțiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, 

distractive sau sportive, urmată de discuții pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează 

completarea unor aspecte educative, stimulează și orientează copiii spre unele domenii de activitate: 

muzică, sport, poezie, pictură etc. 

Vizionarea filmelor și a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfacție, prin faptul 

că arta filmului dă copiilor iluzia realității. 

Educatoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, la recomandarea 

emisiunilor de televiziune pentru copii și selectionarea emisiunilor, programelor distractive care au 

o influență pozitivă mai evident conturate. 

Activităţile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă 

pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite 

de eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma 

în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             

Putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 

căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine 

creatoare, atât în  modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o 

atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 

să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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Copilul înțelege mai mult decât suntem noi obișnuiți să credem. Este extrem de important, 

pentru bunăstarea lor fizică și psihică, să ținem cont de acest fapt și să învățăm să ne comportăm 

față de copil luând în considerare capacitățile lui în continuă dezvoltare. De aceea, copiilor trebuie 

să le fie oferite informațiile necesare privind diferitele opțiuni și alternative, precum și consecințele 

acestora. Participarea copiilor poate fi realizată doar dacă li se dă reala posibilitate de a-și forma și 

de a-și exprima opiniile. O modalitate de a-i determina pe copii să respecte regulile și de a preveni 

încălcarea lor este să îi implicăm de timpuriu în stabilirea regulilor de bază și a consecințelor 

nerespectării lor. 

Elevii clasei I vor trece prin diverse provocări noi, vor avea primele succese, primele decizii 

luate fără ajutorul părinților. Lumea contemporană, în afara nenumăratelor posibilități de 

dezvoltare, atrage după sine și multe pericole, al căror nivel până nu demult era cu totul diferit. Este 

important ca aceștia să fie în siguranță pe drumul spre școală, în unitatea de învățământ, acasă sau la 

joacă. Părinții, învățătorii, dar și diverse instituții, precum Poliția, depun eforturi pentru a-i ocroti pe 

cei mici în orice situație. Un element important  al acestor acțiuni este educarea copiilor, astfel încât 

să conștientizeze posibilele pericole, să învețe cum să le evite și cum să procedeze în cazul apariției 

lor. 

Clasele I A și I B s-au înscris în acest an școlar în cadrul Proiectului educațional „Tedi – 

Școala siguranței”, program desfășurat la nivel național, destinat îmbunătățirii siguranței copiilor 

din clasa I. Pentru o bună desfășurare a programului, organizatorii au pus la dispoziția învățătorilor 

materiale informative cu rolul de a ajuta la transmiterea cunoștințelor necesare copiilor referitoare la 

siguranța pe străzi, la școală și acasă. Ca materiale suplimentare elevii au primit cărticele cu 

activități, părinților li s-au oferit broșuri informative. 

Pe parcursul derulării programului am desfășurat activități privind siguranța copiilor, utilizând 

ca repere ale activităților materialele educaționale oferite. Un prim pas a fost studierea detaliată a 

programului, pe site-ul www.scoalatedi.ro . Programul educațional „Tedi – Școala siguranței” este 

structurat pe patru teme, acestea referindu-se la: 

 „Știm să ne comportăm în drum spre școală” 

 „Siguranța la școală” 

 „Siguranța acasă” 

 „Siguranța în vacanță” 

Am ales să prezentăm prima temă desfășurată în cadrul Programul educațional „Tedi – Școala 

siguranței” referitoare la siguranța pe străzi și șosele: „Știm să ne comportăm în drum spre școală”. 

Scopul acestor activități este cunoașterea regulilor unui comportament sigur în drumul spre școală și 

conștientizarea copiilor privind necesitatea unei reacții corespunzătoare în diferite situații 

periculoase. 

Trebuie reținut faptul că tot ceea ce pentru adulți este comportament instinctiv,  pentru copii 

poate fi  o acțiune complicată: nu știu cum să se comporte pe străzi și, deseori, reacționează prea 

emotiv și brusc, ceea ce poate duce la accidente. Elevul de clasa I nu este capabil să anticipeze 

întotdeauna pericolele de pe străzi, având probleme cu percepția distanței care îl desparte de un 

vehicul sau a vitezei cu care acesta se deplasează. Copiii se pun, de asemenea, singuri în pericol, 

http://www.scoalatedi.ro/
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jucându-se și distrându-se pe drumul către școală. Tocmai de aceea este atât de important ca, de la 

vârstele cele mai fragede, să fie învățați cum să se comporte în siguranță pe stradă. Aceste 

cunoștințe le pot salva viața și sănătatea. 

În prima parte am dezbătut cu elevii termenii implicați în activitate: drum public, carosabil, 

pistă pentru biciclete, trotuar, bandă de circulație, intersecție, trecere de pietoni. Am utilizat 

materiale adecvate vârstei și nivelului lor de înțelegere: planșe cu semne de circulație, prezentarea 

deplasării pe stradă cu ajutorul imaginilor și a filmulețelor educative, am folosit jocul de rol, 

precum și utilizarea simbolurilor convenționale: Roșu – Stop/Fals; Verde – Mergi/Adevărat. 

Majoritatea copiilor merg cu bicicleta, trotineta sau pe role, discuțiile fiind dirijate de experiența 

proprie. 

Următoarea activitate din cadrul aceleași teme, „Știm să ne comportăm în drum spre școală”, 

am desfășurat-o după următorul scenariu: 

 Elevii au fost împărțiți în 4 grupe a câte 4-6 elevi, în funcție de culoarea echipei („Aurii”, 

„Argintii”, „Galbeni”, „Portocalii”). Fiecare grupă de elevi a primit câte un plic cu un puzzle. Elevii 

au asamblat cele 4 piese de puzzle care au format imagini  cu mijloace de transport cunoscute de 

elevi (autoturism, autobuz, bicicletă, trotinetă). 

 Am discutat cu elevii despre modul în care ei se deplasează de acasă la școală: pe tablă sunt 

așezate cele două imagini (Casa/Blocul și Școala), elevii explicând modul în care ajung zilnic la 

școală. (Variantele de răspuns au fost: pe jos, cu mașina, cu autobuzul). 

  Elevii au construit   un   „autobuz”   din   scaune. Le-am amintit că niciodată nu trebuie să 

stea prea aproape de carosabil sau să alerge prin fața sau direct în spatele autobuzului. I-am 

îndrumat pe copii să intre pe rând înăuntru și să ocupe locurile. Un elev din clasă (șoferul) dă câteva  

comenzi: „ne uităm în dreapta” (pune mâna la frunte și se uită în dreapta, același lucru îl fac și 

colegii lui), „ne uităm în stânga” (pune mâna la frunte și se uită în stânga), „îi zâmbim vecinului 

nostru”. Apoi, șoferul le spune copiilor că a luat sfârșit călătoria și îi informează despre stația la 

care vor coborî. Copiii părăsesc autobuzul, ieșind pe rând și fără să se împingă. 

 Fiecare copil stă pe o pernuță în cerc, respectând regula: când pornește muzica se ridică și 

dansează, apoi de fiecare dată când se oprește muzica, un elev numit ridică câte două pernuțe. Spre 

final rămân din ce în ce mai puțini copii care dansează. Câștigătorul este aplaudat. 

 Rând pe rând, voi arăta câte un semn de circulație, pe care elevii îl vor recunoaște și îl vor 

numi. 

 Elevii fac o plimbare imaginară împreună cu Tedi, deoarece acum cunosc semnele de 

circulație; însă este o altfel de plimbare: la auzul anumitor cuvinte ei imită anumite lucruri. Astfel: 

sonerie –> imită sunetul soneriei „cling! cling! cling!”; bicicletă –> rotesc din mâini ca și cum dau 

din pedale; cască –> își cuprind capul cu mâinile, formând o „cască”; lumină –> strâng de trei ori 

pumnii, îndreptându-i în față; frână – > cu o mână apasă frâna și imită sunetul frânatului „yiiiiiii!”. 

Această călătorie imaginară am făcut-o pe baza textului: „Plimbarea lui Tedi” 

Era o dimineață frumoasă de sâmbătă, așa că Tedi s-a hotărât să meargă la plimbare cu 

noua sa bicicletă de culoare roșie. Bineînțeles, mai întâi s-a pregătit corespunzător pentru această 

excursie. Și-a pus casca și a verifi cat dacă funcționează frânele, luminile și soneria. Apoi, și-a pus 

în rucsac un sandviș, un suc și astfel pregătit a plecat pe bicicletă în pădure. În timpul drumeției, a 

văzut multe  animale interesante,  care se bucurau  ca  și el  de ziua  însorită.  La  un moment dat, 

două veverițe au trecut în fugă pe cărare și Tedi a trebuit să folosească soneria și frânele, pentru 

ca nimănui să nu i se întâmple ceva rău. Înainte de prânz, s-a oprit în poieniță pentru a mânca cel 

de-al doilea mic dejun. Mergând pe bicicletă, Tedi se bucura de priveliște și de natura care-l 

înconjura, fără sa-și dea seama că începea să se lase întunericul. Până să se orienteze, s-a lăsat 

întunericul.Noroc că verificase luminile, care acum s-au dovedit foarte folositoare. După o oră, a 

ajuns cu bine acasă. A oprit luminile și a așezat casca la locul ei pe raft. Și-a dus bicicleta în garaj, 

plănuind deja o nouă plimbare. 

 Elevii au primit câte o fișă de lucru, copiii având sarcina să încercuiască lucrurile necesare 

pentru mersul pe bicicletă și să le taie pe cele inutile. 
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 Am realizat pe podea o „trecere de pietoni” din coli albe de hârtie care să imite benzile. 

Copiii s-au așezat în șir, având sarcina de a traversa pe aceste „benzi”. Le-am amintit cum trebuie 

procedat (privit în stânga, în dreapta și din nou în stânga), apoi fiecare a trecut corect „de partea 

cealaltă a străzii”. Elevii au simulat trecerea străzii. 

 Elevii au primit câte două palete având culoarea verde și roșu. Pe rând, am citit câteva 

enunțuri: dacă enunțul a fost corect, ei au ridicat paleta verde, dacă a fost greșit, ei au ridicat paleta 

roșie. 

 Rezultate/impact: 
▪ Elevii claselor I A și I B vor recunoaște semnele de circulație aflate în drumul lor spre 

școală; 

▪ Elevii claselor I A și I B vor cunoaște și vor respecta regulile dintr-un mijloc de transport în 

comun (în cazul de față-autobuzul); 

▪ Elevii claselor I A și I B vor ști să treacă strada în mod regulamentar. 

Activitatea finală din cadrul programului „Tedi – Școala siguranței”, am desfășurat-o în 

colaborare cu un reprezentant al Poliției Române.  Astfel, elevii au învățat cum să prevină pericolele 

și să se descurce în situațiile dificile. Discuțiile cu reprezentantul Poliției, prezentarea exemplelor 

concrete, vizionarea unor filmulețe educative au dus la o dezbatere pe tema siguranței pe drum, 

acasă, la școală, online și în perioada vacanțelor. 
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 STIMULAREA  PERSONALITĂŢII  COPIILOR  PRIN 

ACTIVITĂŢILE  EXTRAŞCOLARE 
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Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume 

nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea 

lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”   

    (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 

Fiecare copil este diferit; acest lucru este exact ceea ce îl face să fie special. Există câteva 

lucruri esenţiale, comune tuturor copiilor: toţi au nevoie de dragoste, de securitate, hrană bună şi 

exerciţiu. Fiecare copil are nevoie să se simtă protejat şi acceptat; are nevoie ca ceilalţi să-l placă. 

Fiecare micuţ simte nevoia să fie călăuzit. Toţi copiii cresc şi se dezvoltă după acelaşi model. Ceea 

ce diferă este ritmul personal al fiecăruia. 

Pornind de la trebuinţele preşcolarilor am putea încerca o definiţie a meseriei de educatoare: 

dragoste pentru copii; respect faţă de interesele şi capacităţile copiilor; capacitatea de a implica 

preşcolarii, conştient şi activ, în activităţile de învăţare, precum și în alte tipuri de activități 

educative, de responsabilizare socială și de voluntariat; încredere în capacităţile copiilor şi 

încurajarea lor permanentă; disponibilităţi de comunicare; afectivitate; colaborare; plăcerea de a 

călători în lumea basmelor şi a poveştilor; dragoste pentru poezie; plăcerea de a te mişca, de a 

dansa; disponibilitatea de a te juca alături şi cu copilul; capacitatea de a respecta libera opţiune a 

copiilor. 

Profesionalismul educatoarei se manifestă în alegerea celor mai potrivite căi şi mijloace 

pentru a face accesibilă înţelegerea cunoştinţelor predate, priceperea de a organiza sub diferite 

forme activităţile propuse, capacitatea de a înţelege copilul, de a-l sprijini şi încuraja atunci când 

este cazul. 

Pentru a asigura dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, este necesar ca întreaga noastră 

activitate la grupă să cuprindă activități, acțiuni sau elemente care să asigure formarea și 

dezvoltarea la copii a abilităților de interacțiune cu adulții, cu copiii de vârste apropiate, de a 

accepta și respecta diversitatea, formarea comportamentelor prosociale.  

Responsabilizarea copilului preșcolar este o aptitudine ce trebuie învățată,  iar părinții au un 

rol esențial în acest sens.  Părinții trebuie să fie dispuși să acorde libertatea copilului pentru: a lua 

decizii; a demonstra că pot face un lucru; a învăța din propriile greșeli. Învățarea și însușirea 

responsabilității ajută la maturizarea copilului și reprezintă o poartă deschisă către succes. 

Responsabilitatea își are influența în multe părți din dezvoltarea copilului. Îl ajută să fie autonom, să 

se descurce pe propriile puteri, să nu depindă de ceilalți. Un copil responsabil câștigă încrederea 

celor din jur, a părinților, prietenilor și este o persoană pe care te poți baza fără ezitare. În cadrul 

grădiniței copiii sunt familiarizați cu regulile grupei, ce trebuie respectate și urmate cu 

conștiinciozitate. Astfel ei devin responsabili cu ordinea și curățenia în sala de grupă, cu îngrijirea 

plantelor, cu distribuirea anumitor materiale etc.  

Fiecare copil are dreptul la educaţie, la activitate culturală, la o viaţă lipsită de grija zilei de 

mâine. 

Prin toate demersurile pedagogice întreprinse pe parcursul activității școlare și extrașcolare 

urmărim modelarea copilului în conformitate cu obiectivele societății democratice. În cadrul 

activităților extrașcolare, copilul se exprimă de multe ori liber, fără a fi încorsetat de aprecierea prin 

note sau calificative, își dezvoltă armonios personalitatea. 

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură, conţinut specific, este firesc complementară 

activităţii de învăţare realizată în sala de grupă. Acest gen de activitate are o deosebită influenţă 
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formativă asupra copiilor, în toate formele ei de organizare: plimbări, excursii, vizite, concursuri, 

spectacole, programe artistice etc. 

Obiectivele generale ale activităților extrașcolare sunt: formarea personalităţii autonome şi 

creative; îmbogăţirea capacităţii copilului de a intra în relaţii cu cei din jur; stimularea capacităţii de 

a aplica cunoştinţele însuşite anterior; dezvoltarea gândirii logice, a îndemânării şi imaginaţiei 

copiilor, ca premise ale acumulării succeselor viitoare. 

În cadrul activităţilor extracurriculare copiii se confruntă adesea cu situaţii noi, prin acţiuni 

directe în care sunt puşi în situaţia de a utiliza în diferite contexte, cunoştinţele sau abilităţile 

dobândite anterior. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din grădiniță, deoarece sunt factorii 

educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

O mai mare contribuție în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare 

care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. 

Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. Grădiniţa, oricât de 

bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le comunicăm copilului, 

nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături specifice copiilor. Ei au 

nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoastere, să 

le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma 

convingeri durabile. 

Experienţa a peste 25 ani de activitate în mijlocul copiilor, mi-a întărit convingerea că 

serbările copiilor au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. 

Amintim unele din serbările organizate cu diferite prilejuri cum sunt: Vine Moş Crăciun, Eminescu 

- Luceafărul poeziei româneşti, Hai să dăm mână cu mână, E ziua ta măicuţă, 1 Iunie, Serbarea de 

sfârşit de an etc. Iată deci că prin frumoasele serbări prezentate de către copii în faţa părinţilor 

adeveresc arta unui mare şlefuitor de cuvânt, care s-a identificat trup şi suflet lăsând să vadă 

amprenta şi atmosfera sfântă a diferitelor sărbători. Aceste serbări organizate evaluează talentul 

colectivului clasei şi al fiecărui copil în parte. Punerea serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât 

„artiştilor“ cât şi „spectatorilor“, elevi şi părinţi, contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă 

fragedă. 

În luna decembrie s-au desfășurat activități și serbări diverse pentru a sublinia datini și tradiții 

specifice țării noastre. 

 Folclorul a reprezentat întotdeauna pentru poporul român exprimarea bogaţiei sale spirituale. 

Pentru păstrarea identităţii noastre naţionale nealterate, trebuie să cultivăm în sufletele copiilor, încă 

de la cea mai fragedă vârstă, admiraţia şi interesul pentru folclorul românesc, pentru a-l putea 

percepe treptat, nemijlocit şi pentru a-l simţi cu plăcere. Ei trebuie să cunoască tradiţiile, obiceiurile 

şi arta populară, să le înţeleagă semnificaţia şi să le preţuiască, prin susţinerea şi exemplul „celor 

mari” – educatoare, părinţi, comunitate. Totodată s-a urmărit cultivarea admiraţiei şi a dragostei 

pentru frumuseţea şi armonia limbii române, pentru bogăţia şi frumuseţea folclorului românesc 

(cântece populare, strigături, colinde, zicători, proverbe etc.), pentru armonia şi perfecţiunea 

portului popular strămoşesc. Astfel s-au desfășurat „Șezătoare ca-n povești, numai la Fetești 

găsești!”. 

 În cadrul proiectului tematic ,,Povești la gura sobei“, desfăşurat timp de o săptămână, ne-a 

ajutat să intrăm în lumea mirifică a poveştilor.  

Astfel, împreună  am desfăşurat o serie de activităţi prin care am aflat foarte multe informații 

despre autorii poveștilor, ne-am consolidat cunoștințele despre povești, ne-am familiarizat cu 

personajele, pentru că „Poveștile ne învață lucruri bune pentru viață!”. Părinţii ne-au sprijinit  

aducându-ne imagini cu aspecte legate de această temă, cărți deosebite cu povești, cărți de colorat 

cu text, pliante cu scene din povești, discuri și casete cu povești, diafilme și tot ceea ce au 

considerat că ne-ar fi putut satisface curiozitatea. Am rezolvat la matematică probleme ilustrate cu 

personaje din povești, am realizat diagrama Venn cu personaje pozitive, personaje negative, din 
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poveștile cunoscute și studiate de noi. În cadrul activităților practice, am realizat prima noastră carte 

de povești, am creat costume și măști pentru carnaval, am desenat personajul preferat.  

Pentru a fi remarcate rezultatele muncii noastre și contribuția lor în a ne dezvălui o parte din 

tainele cărților de povești, i-am invitat să participe la evaluarea finală a proiectului tematic în cadrul 

căruia s-a desfășurat spectacolul oferit de copii: ,,Carnavalul personajelor din poveşti”.  

Pe data de 8 martie, s-a desfășurat activitatea intitulată ”Mamei, primăvara-n dar” în care 

preșcolarii grădiniței au susținut un program artistic constând într-un colaj de cântece și poezii 

dedicate mamei, oferindu-le la final în dar un coșuleț realizat de ei. Copiii au fost foarte încântați că 

au reușit să le facă o surpriză placută mămicilor/bunicilor, cei din urmă fiind vizibil emoționați și 

încântați. Prin astfel de activități copiii își dezvoltă abilitățile de lucru în echipă, se simt utili, își 

stimulează creativitatea, imaginația, își dezvoltă abilitățile de comunicare și creșterea stimei de sine. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 

afirme conform naturii sale. 

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 

regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite 

să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 

obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Ţin să precizez că renunţarea la serbări  

înseamnă sărăcirea vieţii sufleteşti a copiilor, privarea lor de sentimente şi emoţii estetice de 

neînlocuit, fiindcă cultivă capacităţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale copiilor, atenţia, 

memoria, gustul pentru frumos. 

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea 

sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 

resurselor de care dispune grupa de copii.  

O altă activitate deosebit de plăcută care contribuie la stimularea personalităţii elevilor este 

excursia. Aceasta ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 

patriotică. Excursia este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe 

sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi 

suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Excursia 

reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile 

nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi, ci şi ca un act de ridicare a 

nivelului cultural. 

Preşcolarul trebuie  învăţat să fie receptiv la nou, să vibreze în faţa frumuseţilor naturii, a lumii 

în continuă schimbare şi să aprecieze valorile trecutului. 

Excursia ca activitate extracurriculară, organizată de grădiniţa noastra are multiple valenţe de 

informare și educare a preşcolarilor, contribuind la adâncirea și ,,ancorarea” în realitatate a mediului 

natural și social explorat direct. Conţinutul didactic al excursiilor este mai variat și mai complex 

decât al activităţilor în sala de grupă, având un caracter atractiv, preşcolarii participând într-o 

atmosferă de voioşie, optimism şi însufleţire la asemenea acţiuni. 

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 

mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 

deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Am avut multe succese atât la 

concursurile locale cât şi la cele interjudeţene, naţionale şi internaţionale.  

Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice 

persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public  

este activitatea desfășurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor 

omului, medico-sanitare, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social si comunitar și altele de tipul acesta. Voluntariatul 

reprezintă un schimb reciproc avantajos între om și comunitate. Oricine dorește poate fi voluntar. 

Pentru a participa la o activitate de voluntariat trebuie in primul rând să-ți dorești lucrul acesta. Ceea 

ce faci trebuie să vină din inimă și nu dintr-o constrângere sau impunere din partea cuiva.  
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Noi, cadrele didactice avem nobila misiune de a-i forma pe copii în spiritul acestor valori 

umane care să le permită o bună integrare în societate.  

Organizarea unor activități extrașcolare prin care preșcolarii să contribuie, după puterile lor, la 

creșterea calității vieții în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de 

vedere al educației pe care o face grădinița. Acestea sunt: împletirea teoriei cu practica, preșcolarii 

constatând că ceea ce învață la  grădiniță poate fi aplicat în cadrul unei acțiuni concrete; acțiunile 

dezvoltă la copii responsabilitatea și sensibilitatea față de semenii lor; se creează legături la nivelul 

comunității; se stimulează gândirea critică; se educă percepția multiculturalității; se dezvoltă stima 

de sine și devotamentul pentru ideile civice. 

Copiii, de cele mai multe ori sunt considerați prea mici pentru a-și asuma responsabilități, dar, 

dacă li se oferă ocazia, ei pot deveni chiar un model pentru cei mari, ca vârstă sau ca statut în 

comunitate. Aceştia sunt creativi, activi, optimişti, visători şi manifestă un entuziasm molipsitor, 

care poate antrena alți membri ai comunității în procesul de schimbare. 

Prin activităţile desfăşurate în cadrul parteneriatului educațional „Bucuria de a dărui”, ce se 

derulează pe tot parcursul anului școlar, copiii sunt sensibilizaţi de anumite probleme sociale, fie 

prin grija faţă de copiii cu diferite dizabilităţi sau faţă de bătrâni, sunt stimulaţi în dorinţa de a-şi 

ajuta semenii, de a socializa. Prin acţiunile de voluntariat desfăşurate la această vârstă creşte 

încrederea în sine, simţindu-se folositor pentru cei din jur. Ceea ce este cel mai important este că va 

învăţa de mic să îi ajute pe cei care au nevoie de sprijin, fără a aştepta în schimb beneficii materiale, 

mulţumirea sufletească fiind infinit mai mare decât orice recompense pe care le-ar primi. Astfel de 

experienţe te învaţă că a dărui înseamnă să fii OM, la urma urmei ce înseamnă omenia, dacă nu 

încercăm să fim alături de oamenii care au nevoie de noi, dacă nu ne străduim să aducem zâmbetul 

pe chipul unor copii cu dizabilităţi, să încercăm să-i facem să se simtă cât mai normali şi să-i ajutăm 

să capete încredere în sine. Omenia înseamnă bunătate şi generozitate.  

Vom acorda o importanță deosebită implicării preșcolarilor în acțiuni de voluntariat, 

învățându-i astfel să le pese de problemele comunității, să-și asume un rol activ și să genereze 

soluții creative la diversele probleme cu care se confruntă. 

 

„Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute sau atinse. Ele trebuie 

simţite cu inima.”  Helen Keller   
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ȘEZĂTOARE TRADIȚIONALĂ LA LUMINA BRADULUI 

UN POSIBIL ALGORITM DE LUCRU 
 

prof. înv. primar Simona Palasca  

Școala Gimnazială Nr.30 ,,Gheorghe Țițeica”, Constanța 

 

 

Demersul nostru pornește de la premisa conform căreia activitățile extracurriculare organizate 

împreună cu elevii clasei, dar și cu părinții acestora, sunt factori importanți în întărirea relației 

dintre cei trei beneficiari ai educației: copil-educator-părinte. În condiții lipsite de stres, fiecare 

dintre participanții la procesul instructiv-educativ își manifestă mai mult sau mai puțin 

disponibilitatea de a întreprinde o activitate comună din care fiecare are câte ceva de învățat, cu 

siguranță. Elevii își exteriorizează stări emoționale unice, cu încărcătură pozitivă, evident, în timp 

ce învață să relaționeze corect cu toți colegii sau acumulează cu ușurință informații folositoare. 

Părinții au posibilitatea de a învăța lucruri noi prin intermediul educației non-formale, fiind puși în 

situația de a coopera cu cei mici pentru finalizarea unor sarcini de lucru. Nu în ultimul rând, cadrul 

didactic poate cunoaște mai bine partenerii educaționali. Fiecare activitate extracurriculară este o 

provocare pentru profesor pentru că își poate exersa creativitatea pe de o parte, mizând an de an pe 

îmbogățirea experienței didactice, propunând activități interesante, pe placul elevilor.  Pe de altă 

parte, profesorul își poate testa calitatea de manager al clasei prin implicarea părinților elevilor   

într-un efort comun ceea ce este, aproape întotdeauna, un avantaj pentru toți.  

Propunem în cele ce urmează un model de activitate extracurriculară, desfășurată la lumina 

bradului, intitulată ,,Haideți la șezătoare!...”, realizată cu elevii clasei a II-a C și cu părinții 

acestora, în așteptarea Sfintei Sărbători a Crăciunului, în luna decembrie a anului trecut. Menționăm 

faptul că părinții au fost anunțați despre această activitate prin intermediul unei invitații 

confecționate de copii în ora de Arte vizuale și abilități practice. În ziua activității, un grup de 

părinți a ajutat la decorarea sălii de spectacol, pentru a-i oferi o atmosferă de sărbătoare, petrecând 

împreună momente ce vor consolida, cu siguranță, relații frumoase pentru anii viitori.  

Pregătirea unei activități extracurriculare, care să rămână în sufletul copiilor și care să-i 

învețe, în același timp, lucruri noi într-un domeniu puțin explorat, este de natură să aducă schimbări 

comportamentale atât în latura afectivă a dezvoltării personalității copilului, cât și în cea informativ-

aplicativă. Este vorba, pe de o parte, despre implicarea emoțională a elevilor într-o activitate 

populară, demult uitată, șezătoarea tradițională la lumina bradului. Pe de altă parte, re-crearea 

acestei lumi atât de puțin cunoscută copiilor implică o serie de activități pregătitoare, care vizează 

un algoritm de lucru bine structurat, pentru a fi înțeles și asimilat de către copii cu plăcere, care să-l 

ajute pe profesorul coordonator în pregătirea șezătorii și pe care l-am sistematizat în cele ce 

urmează. Scopul activității l-a constituit consolidarea parteneriatului educațional dintre familie și 

școală, prin intermediul relațiilor: elevi-elevi, părinți-elevi, părinți-profesor, elevi-profesor. 

Obiective vizate: 

O1: să comunice eficient, în vederea obținerii unui rezultat de grup; 

O2: să-și respecte colegii de scenă și pe mentorul lor; 

O3: să accepte punctele de vedere și părerile altor colegi; 

O4: să mențină un tonus pozitiv, atunci când întâmpină dificultăți de natură emoțională; 

O5: să-și manifeste disponibilitatea de a-i ajuta pe ceilalți în situații dificile; 

O6: să petreacă un timp de calitate alături de colegi, de profesorul coordonator și de părinți, 

       în cadrul repetițiilor; 

O7: să-și exteriorizeze propriile trăiri prin recitare, muzică și dans; 

O8: să identifice frumosul în activitățile artistice, în vederea dezvoltării gustului estetic; 

O9: să ,,re-creeze” frumosul prin intermediul implicării personale, în cadrul unui rol asumat. 
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1. Familiarizarea cu noțiunea de ,,șezătoare” și costumul popular 

 

Așa cum precizează Dicționarul Explicativ al Limbii Române, șezătoarea este o adunare 

restrânsă, organizată de săteni, în serile de iarnă, în care participanții lucrează și totodată petrec 

cântând, spunând povești sau glume. Despre şezătoare se vorbeşte mai puţin în zilele noastre. Se 

ştie însă că, pe vremuri, șezătorile se organizau în perioada iernii, din postul Crăciunului şi până 

când începea postul Paştelui. De organizare se ocupau femeile şi fetele. Se adunau mai mulţi 

oameni la câte o casă, seara, după ce terminau treaba cu animalele de pe lângă casă şi şezătoarea 

ţinea până pe la miezul nopţii. La şezători era zarvă mare. Toată lumea lucra: se ţesea la război, se 

torcea, se depăna lâna, se scărmăna, se tricota, se făceau ciucuri. Bărbaţii care participau, ajutau şi 

ei. Şezătorile organizate de fete erau un prilej bun de a se întâlni cu feciorii din sat. Atmosfera era 

veselă: se cânta, se spuneau poveşti, glume, ghicitori, „se punea ţara la cale”.  

Sigur că, înainte de a începe pregătirea, elevii trebuie familiarizați cu aceste informații, redate 

sub forma unor povestiri atractive sau prin prezentarea unor materiale- fragmente din înregistrarea 

unor șezători. Primul lucru care se impune în urma acestor discuții sau vizionări este necesitatea 

pregătirii ținutei potrivite pentru participarea la șezătoare: achizionarea unui costum popular, 

încălțăminte adecvată, pantof negru, coafură potrivită, codițe împletite, batic/ basma, bundiță, vestă, 

ilic. Sigur că elevii au mai văzut și auzit despre costumul popular însă, achiționarea unui costum pe 

măsură va fi o muncă realizată în echipă cu membrii familiei. 

 

2. Crearea unei atmosfere tradiționale  

Pentru a se re-crea atmosfera unei case țărănești este nevoie de o muncă în echipă, pe care 

părinții elevilor au realizat-o cu răspundere și implicare. Astfel, ei au decorat sala de spectacol 

împodobind un brad frumos, dar și cu obiecte populare: vase din lut de diferite mărimi, ștergare, 

fețe de masă cusute manual, coșuri cu gheme sau cu porumb de curățat, lămpi cu gaz, tablouri 

cusute pe pânză. Fetele aveau lucru de mână, împleteau sau depănau gheme de lână, în timp ce 

băieții curățau porumb sau le ajutau pe fete la depănat și scărmănat lână. În plus, câteva garduri 

așezate în fundal, pe care sunt agățate haine țărănești și câțiva pomi care își schimbă culoarea cu 

ajutorul luminilor dirijate, întregesc atmosfera nocturnă și evidențiază frumusețea interioarelor 

țărănești. 

 

             

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

3. Distribuirea versurilor 

Alegerea unui scenariu potrivit vârstei este poate, partea cea mai grea a activității vizate, 

pentru că textul final al șezătorii este rezultatul unei munci de căutare a versurilor și a melodiilor 

accesibile copiilor de vârstă școlară, dar care să respecte, totuși, momentele unei șezători 

tradiționale. Distribuirea versurilor/ a rolurilor este un pas foarte important din algoritmul pregătirii, 

deoarece profesorul este acela care trebuie să descopere dorințele elevilor și să le armonizeze cu 

talentul lor. Elevii își doresc, de obicei, rolurile principale, care să-i evidențieze și să le ofere 

prilejul de a arăta celorlalți că sunt talentați. Momentul distribuirii rolurilor necesită timp și trebuie 

realizat cu mare tact, astfel încât să nu li se impună un rol anume copiilor, ci să fie ajutați să-și 
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găsească rolul care li se potrivește cel mai bine. Pentru aceasta, ar fi de preferat să se citească rolul 

respectiv, să fie ,,testați” toți doritorii și să se aleagă împreună cu restului grupului care este colegul 

potrivit pentru acel rol. Copiii țin cont, de obicei, de părerile colegilor și nu se supără decât atunci 

când se simt nedreptățiți. Pentru activitatea în discuție, am distribuit rolul gazdelor, cei care primesc 

lucrătorii la șezătoare, Păcală, Tândală, boierul, țăranul, toți ceilalți participanți fiind fetele și flăcăii 

prezenți la șezătoare. 

4. Metode de învățare în grupuri de elevi- exercițiul, metoda de bază 

Pentru că la șezătoare se cântă și se joacă intens, învățarea cântecelor, a pașilor de dans, a 

mișcărilor scenice, se poate face cel mai bine, după părerea noastră, în grupuri de elevi, respectiv 

grupurile de dansatori, antrenați în eterna competiție fete versus băieți, așa cum am optat să 

prezentăm noi dansurile populare. 

Conversația este folosită intens în prima parte a organizării activității, atunci când se discută 

rolurile, iar elevii sunt interesați să descopere amănunte legate de personaj sau de acțiunile acestuia. 

Explicația însoțește, de cele mai multe ori conversația, pentru că este necesar să explicăm cuvintele 

necunoscute din text, de exemplu: ceată de flăcăi, scărmănat, straie, odaie, cingătoare. 

Demonstrația cu obiecte este prezentă în momentele în care arătăm copiilor cum să folosească 

clopoțeii, când le arătăm unde să îi așeze pe scenă după intrarea fetelor, unde să țină coșul cu lucrul 

de mână, ghemele, crenguțele de măr, ramurile. De multe ori, demonstrația este însoțită de acțiune, 

de exemplu, atunci când arătăm intrarea în scenă a fetelor, din ce parte vin, unde se plasează, sau 

simularea lucrului la șezătoare. Problematizarea apare inevitabil în timpul repetițiilor pentru că, 

atunci când vizualizăm momentul, apar întrebări privitoare la deplasarea scenică, cum intrăm, unde 

ne așezăm, cine lângă cine stă, cine începe primul etc. 

Fără doar și poate, exercițiul se dovedește a fi metoda de bază în pregătirea unei activități 

extracurriculare pentru că, până la algoritmizarea pașilor de lucru, este nevoie de repetarea 

elementelor învățate, în condiții similare, care să conducă la formarea unei deprinderi. Menționăm 

faptul că repetițiile s-au desfășurat preponderent în orele de Muzică și mișcare sau dimineața, 

devreme, până la începerea cursurilor. Uneori, când ritmul clasei, impus de cei mai talentați copii 

sau de cei care și-au învățat deja rolurile, solicită o reluare a unor melodii sau o horă populară care 

să rupă succesiunea activităților de învățare zilnice, este bine să venim în întâmpinarea dorințelor 

copiilor pentru că aceste momente sunt cele mai apreciate de către copii și au eficiență maximă. 

Foarte importantă se dovedește alegerea melodiilor și a dansurilor. Sunt de preferat melodiile 

al căror negativ se găsește în varianta cea mai bună pentru că, oricât de bine reușesc să cânte copiii 

la repetiții, este probabil ca ei să nu mai țină pasul cu versurile melodiilor cântate de alți interpreți. 

Cu negativul melodiei se armonizează mult mai bine. Lista melodiilor cântate la șezătoare conține 

următoarele piese muzicale populare: 

Doamne, ocrotește-i pe români! https://www.youtube.com/watch?v=ersTiI6x9g0 

Românașul https://www.youtube.com/watch?v=69PZx2oqia8 

Hai la joc!  https://www.youtube.com/watch?v=F0Eso0dBtM4 

Joacă hora! https://www.youtube.com/watch?v=2iQ9Q5NDR90 

Mi-o zis mama că mi-o da https://www.youtube.com/watch?v=fum5GhfWkGE 

La oglindă https://www.youtube.com/watch?v=nKseYxHrs9s 

Mi-am făcut bundiță nouă https://www.youtube.com/watch?v=VzwfzEHL_so 

Bineînțeles că, fiind în Ajunul Crăciunului, nu puteam finaliza șezătoarea fără un program de 

colinde, fără Sorcova sau Plugușorul, cântate către finalul șezătorii, moment foarte plăcut părinților. 

În plus, un moment emoționant de excepție a fost colindul compus de Ștefan Hrușcă, după versurile 

poeziei ,,Colindătorii” de George Coșbuc, cântat de grupul vocal al clasei împreună cu profesoara, 

în finalul căruia ,,îngerii albi, cu flori de măr în mână” au oferit părinților rămurele cu flori albe de 

măr, certificând, încă o dată, faptul că relațiile interumane de calitate sunt cele care dau valoare 

vieții. Momentul a constituit punctul culminant al șezătorii, pentru că i-a emoționat până la lacrimi 

pe spectatorii care i-au aplaudat îndelung pe colindători. 

https://www.youtube.com/watch?v=ersTiI6x9g0
https://www.youtube.com/watch?v=69PZx2oqia8
https://www.youtube.com/watch?v=F0Eso0dBtM4
https://www.youtube.com/watch?v=2iQ9Q5NDR90
https://www.youtube.com/watch?v=fum5GhfWkGE
https://www.youtube.com/watch?v=nKseYxHrs9s
https://www.youtube.com/watch?v=VzwfzEHL_so
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Activitatea extracurriculară a fost un bun prilej de a-i învăța pe elevi să comunice eficient, în 

vederea obținerii unui rezultat de grup, să-și respecte colegii de scenă și pe mentorul lor, să accepte 

punctele de vedere și părerile altor colegi, să-și manifeste disponibilitatea de a-i ajuta pe ceilalți în 

situații dificile, să mențină un tonus pozitiv, atunci când întâmpină dificultăți de natură emoțională, 

să-și exteriorizeze propriile trăiri prin recitare, muzică și dans, să ,,re-creeze” frumosul prin 

intermediul implicării personale, în cadrul unui rol asumat. Cei mici au pus în versurile, cântecele și 

în dansurile lor toată priceperea celor opt anișori, iar activitatea s-a finalizat cu amintiri de neuitat 

pentru toți participanții. Părinții și bunicii prezenți la activitate s-au dovedit, de departe, copleșiți de 

talentul micilor actori. 

Activitățile extracurriculare necesită o pregătire minuțioasă în care, reușita tuturor 

momentelor depinde, în cea mai mare măsură, de prestația cadrului didactic. Bazându-se pe un 

exercițiu prealabil, realizat exclusiv la școală, fără ca elevii să aibă texte de învățat acasă, cadrul 

didactic poate conduce activitatea într-o manieră originală, în care include și cerințe necunoscute 

copiilor, pentru a obține răspunsuri unice, sincere, creative, extraordinare, uneori memorabile. 

În concluzie, prin demersul pe care l-am realizat, am încercat să dovedim faptul că activitățile 

extracurriculare ajută la dezvoltarea personală a elevului pentru că ele se bazează, înainte de toate, 

pe comunicarea bazată pe emoţie. Totodată, aceste activități mențin legătura cu părinții elevilor, 

care sunt dispuși să petreacă un timp de calitate alături de copii, să-i observe cum se manifestă în 

grup, să scoată la iveală acele calități pe care ei le cunosc, dar nu știu să le evidențieze. Credem că 

şcoala românească este instituţia care se foloseşte cu succes de dimensiunea spiritului pentru a crea 

acea stare de bine, de care are nevoie copilul în învăţare, acest lucru fiind posibil, dacă putem spune 

astfel, prin teatralizarea educaţiei. Toate conexiunile fine care se fac în învăţare se realizează prin 

intermediul sensibilităţii. Gândim şi ne exprimăm din poziţia profesorului care predă în ciclul 

primar, însă nu suntem străini de faptul că şi adulţii învaţă mai repede atunci când se recurge la 

cognitivizarea emoţiilor.  
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VALORIFICAREA ELEMENTELOR DE  

ISTORIE ŞI GEOGRAFIE LOCALĂ 

 ÎN ACTIVITĂŢILE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 
                                                                     

Prof. înv. primar Fevronia Ciucă  

                                                                      Școala Gimnazială Nr.28 „Dan Barbilian”, Constanța  

Prof. înv. primar Nicoleta Varsami  

                                                      Școala Gimnazială Nr.28 „Dan Barbilian”, Constanța  

                    

„Nu da copilului tău nicio lecţie prin simple cuvinte, el trebuie să înveţe  

numai prin experienţă.” (Jean-Jacques Rousseau) 

 

 

Cunoaşterea şi înţelegerea istoriei şi geografiei locale de către şcolarii mici reprezintă o 

îndatorire de suflet, nu  doar o simplă obligaţie didactică. În acest sens, cadrele didactice au o 

misiune deosebit de importantă: a-i ajuta pe elevi să împărtăşească din tezaurul de valori lăsat de 

generaţiile trecute. Dragostea de patrie începe cu ataşamentul pentru locul natal, pentru oamenii 

care trăiesc şi muncesc în acest spaţiu geografic, pentru limba şi cultura acestui popor, pentru visele, 

dorinţele şi idealurile sale. 

În cadrul lecţiilor de istorie prezentăm elevilor că istoria poporului român s-a dezvoltat în 

conexiune cu istoria  altor popoare din lume pentru că „istoria naţională nu se poate aşeza decât pe 

harta mai largă a istoriei universale”, după cum afirma Nicolae Iorga. Sub aspect informativ 

elementele de istorie locală conduc elevii la însuşirea şi aprofundarea temeinică a cunoştinţelor, la 

fundamentarea ştiinţifică a noţiunilor, la explicarea cauzalităţii şi sensului  unor evenimente 

derulate, la formarea unei concepţii ştiinţifice despre lume, iar sub aspect formativ, stimulează 

dezvoltarea spiritului de observaţie, a gândirii, a imaginaţiei, trezesc interesul faţă de trecutul  

istoric, contribuie la cultivarea sentimentelor patriotice. 

Datele istoriei locale, fără a fi predate izolat, vin să ilustreze, să dea culoare faptelor istorice, 

să facă accesibilă înţelegerea istoriei patriei, să trezească interesul şi curiozitatea elevilor faţă de 

istoria României. Valorificate în diverse activităţi aceste elementele de istorie locală înlesnesc 

asimilarea noţiunilor fundamentale de istorie, precum şi formarea la elevi a atitudinii de respect faţă 

de valorile materiale şi spirituale moştenite de la strămoşi. 

Elementele de istorie şi geografie locală dezvoltǎ curiozitatea elevilor prin angajarea lor în 

acţiuni concrete de explorare. Valoarea lor sporeşte cu atât mai mult, cu cât elevii participă activ la 

descoperirea lor. În acest sens, s-au dovedit a fi foarte eficiente excursiile în locurile cu semnificaţie 

istorică, vizitele la muzee istorice, îngrijirea monumentelor istorice din localitatea natală, realizarea 

unor colecţii de obiecte, organizarea unui „colţ istoric” unde vor fi expuse materialele legate de 

istoria locală. 

Activităţile extraşcolare, prin intermediul cărora elevii din ciclul primar sunt familiarizaţi cu 

trecutul comunităţii, se concretizează în mai multe forme: 

 excursii, 

  vizite,  

 concursuri, 

 aniversările unor evenimente din istoria locală, 

 confecţionarea unor mijloace de învăţământ, 

  amenajarea colţului muzeistic de istorie locală, 

  întâlnirile cu veteranii de război, 

  derularea unor cursuri opţionale. 

Aceste activităţi de educaţie informală vin să completeze ceea ce au studiat elevii în cadrul 

orelor de curs, dezvoltă competenţe din zonele de interes ale elevilor, cultivă talentele acestora 

pentru anumite domenii, oferă ocazii de aprofundare a culturii generale şi de specialitate, de 
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formare a trăsăturilor pozitive de caracter, a sentimentelor şi convingerilor patriotice, folosesc în 

mod eficient şi plăcut timpul lor liber. 

Excursiile tematice şi vizitele se pot desfăşura pornind de la cunoaşterea elementelor de 

istorie locală, premergător studierii unei teme, în timpul activităţii sau în faza evaluării şi 

recapitulării acesteia. Pentru a-şi atinge scopul, ele trebuie să fie bine organizate, să se desfăşoare în 

condiţii confortabile de deplasare, să fie din timp anunţate pentru ca personalul locului vizitat să nu 

fie luat prin surprindere şi să fie cooperant, să se stabilească clar obiectivele acestor activităţi, să se 

organizeze grupe de cercetare, fiecărei grupe revenindu-i o anumită sarcină de urmărit, iar la 

încheierea lor, să se discute despre învăţămintele dobândite, impresiile produse. 

Antrenarea elevilor în procurarea unor izvoare de istorie locală şi în amenajarea colţului de 

istorie locală din şcoală, contribuie la dezvoltarea interesului acestora pentru cunoaşterea istoriei. 

Elevii adună, selectează, ordonează, inventariază şi păstrează mărturiile de istorie locală, realizând 

expoziţii permanente sau organizate pe o anumită perioadă, cu diferite tematici: „Copilăria de ieri şi 

de azi”, „Portul popular”, „Amintiri din război” etc. Aceste materiale cu valoare istorică sunt 

folosite în lecţii de către cei care le-au colecţionat‚ fiindu-le apreciate eforturile depuse pentru 

procurarea lor, iar satisfacţia muncii este şi mai mare atunci când acestea rămân în dotarea şcolii şi 

vor putea fi utilizate şi de generaţiile ce vor urma. 

Întâlnirile cu veterani de război, cu autori ai unor lucrări de istorie de prestigiu sau cu 

scriitori, care s-au inspirat în operele lor din istoria patriei, au o influenţă importantă asupra elevilor 

noştri. Prezenţa invitaţilor  în mijlocul elevilor şi cunoaşterea directă, prin mărturiile lor, a creaţiei 

acestora constituie surse de mare forţă cognitivă şi afectivă din care elevii pot desprinde pilde de 

reflecţie, dar şi modele de muncă susţinută, dăruire, exemple demne de urmat. 

Concursurile sunt forme de completare, de îmbogăţire, de aprofundare şi de consolidare a 

cunoştinţelor de istorie locală. O particularitate a concursurilor este aceea că ele se pot organiza pe 

baza parcurgerii unei minime bibliografii privind istoria locală. La ele participă elevii cei mai 

pregătiţi, cu chemare spre cunoaşterea şi înţelegerea faptelor istorice. În alegerea temelor pentru 

concurs se are în vedere ca ele să pornească de la o motivaţie de înaltă valoare civică. Acestea 

trebuie să fie consacrate cunoaşterii, consolidării şi aprofundării, cinstirii unor evenimente istorice 

care au puternice efecte pe plan emoţional, contribuind la dezvoltarea sentimentelor patriotice. 

Folosindu-se de mijloace adecvate precum videoproiectoarele, lecturile tematice, fişele de 

lucru, scurte momente artistice cu dramatizări tematice, elevii pot asimila informaţiile mult mai 

uşor, pot deveni interesaţi de istorie ca obiect de studiu şi pot intenţiona să devină ei ȋ nşişi 

continuatori ai investigaţiilor istorice.             

Istoria este, de fapt, o poveste cu multe capitole extraordinare dacă este povestită cu măiestrie 

didactic  de profesor, uzând de toată dăruirea şi priceperea sa prezentând elevilor date şi fapte 

despre originea poporului nostru, ȋ i ajută să învețe din cine ne tragem, cum au trăit strămoșii 

noștri, cu cine au avut războaie, cum s-a format poporul român, cu cine şi ce fel de relaţii au avut 

ȋ naintaşii, modalităţile lor de rezolvare a problemelor apărute ȋ n timp.  

În orele de limba şi literatura română sunt valorificate legendele istorice care au semnificaţii 

profunde şi conduc la aflarea unor adevăruri despre trecutul îndepărtat al neamului. 

Metoda care asigură înţelegerea conţinutului legendelor istorice şi accesibilizarea mesajului 

acestora este povestirea de către învăţător. Povestirea legendelor presupune o îmbinare nuanţată şi 

armonioasă a limbajului cu mimica şi gestica, astfel încât să se trezească şi să se menţină atenţia  

elevilor pe tot parcursul lecţiei, să fie stimulată emoţia firească faţă de faptele şi evenimentele 

istorice intrate în legendă. Cu rezultate deosebite se poate utiliza şi învăţarea prin dramatizare  

care  asigură lecţiilor un plus de atractivitate, elevii receptând legendele ca fapte reale. 

Curriculumul de geografie pentru clasa a IV-a vizează conţinuturi ordonate într-o structură 

concentrică, având ca punct de plecare  localitatea natală  şi limită exterioară planeta ca întreg. Sunt 

favorizate astfel, activităţile de învăţare personalizate în raport cu principalele caracteristici ale 

orizontului local. 
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Descoperirea şi explorarea mediului geografic se face treptat de la abordarea unor elemente, 

fenomene şi procese specifice orizontului apropiat, orizontului local, al judeţului, la cele ale ţǎrii, 

ale continentului şi ale planetei ca întreg. 

 Noţiunile geografice generale vor fi concretizate în mod corespunzător prin exemple şi 

activităţi în orizontul local. De exemplu, înainte de predarea lecţiei „Apele curgătoare”, se pot face 

observaţii asupra izvoarelor, pârâielor şi râurilor din orizontul local. 

Prin conţinuturile propuse, programa de geografie concretizează viziunea asupra existenţei 

individuale şi sociale în lumea contemporană, bazată pe perceperea corectă a unor evenimente care 

au loc simultan, atât în orizontul local şi apropiat, cât şi la nivelul ţării, al continentului şi al lumii. 

Acest spaţiu, de la localitate la planetă, reprezintă orizontul-sursă al informaţiilor referitoare la viaţa 

cotidiană, la comunitate şi la societatea zilelor noastre.În condiţiile unei percepţii globale a realităţii 

înconjurătoare este utilă acordarea unei atenţii deosebite realizării unor legături interdisciplinare şi 

transdisciplinare. 

La disciplina cunoaşterea mediului se porneşte de la stimularea şi satisfacerea curiozităţii 

ştiintifice a copiilor prin înţelegerea unor fapte şi fenomene din universul apropiat. Calea de 

cunoaştere activă a lumii înconjurǎtoare, prin acţiune directă, valorifică experienţa de viaţă a 

elevilor. 

În orele de ştiinţe, elevii sunt îndrumaţi să-şi dezvolte cunoaşterea pornind de la explorarea şi 

investigarea lumii înconjurătoare către reprezentarea unor lumi mai îndepărtate şi mai 

cuprinzătoare. Ei parcurg astfel, prin metode moderne de predare-învăţare şi diverse experimente 

realizate cu materiale din mediul familiar copilului, calea spre înţelegerea unor legi universale, prin 

care omul transformă natura în beneficiul său, ajungând până la asumarea răspunderii pentru 

limitarea efectelor propriei acţiuni asupra echilibrului natural. 

Toate aceste activităţi derulate cu elevii, în cadrul cărora ei îşi asumă diferite responsabilităţi, 

facilitează acumularea de cunoştinţe prin efort propriu, formarea deprinderii de a folosi surse 

informaţionale diverse, contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, al celui practic şi de 

cooperare, oferă posibilitatea unei mai bune cunoşteri a elevilor. 
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SFATURI PENTRU PĂRINŢI  

PRIVIND ORIENTAREA COPIILOR SPRE LECTURĂ  

CA ACTIVITATE RECREATIVĂ SĂNĂTOASĂ ŞI UTILĂ 
 

Prof. Veronica  Nistoroiu  

Şcoala Gimnazială Nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu”, Constanţa 

 
 

     Motto:       

   „… în casa în care nu intră o carte, acolo este întuneric”... „ce de lucruri 

bune şi frumoase dorm uitate în cărţi pe care nu le mai deschide nimeni”.  

                                    (  Alexandru Vlahuţă) 

 
Cartea  este comoară fără de preţ  în care oamenii îşi  adună cele mai  frumoase gânduri, ca 

alţii să le poată folosi în voie. 

Cartea reflectă,  ca o oglindă, lungul şir de secole ale vieţii omenirii, istoria luptei sale pentru 

existenţă, pentru un viitor mai luminos, suferinţele, bucuriile, înfrângerile şi biruinţele sale toate. 

Iubiţi cartea, îngrijiţi-o şi citiţi cât mai mult! Cartea ne este prieten credincios de nădejde.  

Copilul stă pe canapea. Ce face? Mai nimic. Butonează telecomanda. Oferta  e atât de 

generoasă! De cărţile uitate pe raft cine mai are timp? Nici el, nici părinţii... Aceştia ar trebui să se 

întrebe cât mai des: „Ce cărţi a mai citit  copilul meu?”. Dacă nu ştiu  răspunsul  la această 

întrebare, e timpul să-l afle! Iar dacă îl ştiu, dar nu le  place, e timpul să îl schimbe ! 

Dacă va creşte într-o casă în care nu există nicio carte, iar părinţii nu-şi petrec timpul liber 

decât uitându-se la televizor sau jucându-se pe computer, copilului îi va fi greu să înţeleagă 

importanţa cititului, iar lecturile recomandate, mai târziu, de profesori i se vor părea chinuitoare şi 

chiar inutile. 

Pentru cei mici, învăţarea cititului este o acţiune greoaie, iar lectura unor cărţi este  

obositoare.  Îndrumaţi, însă,  de către părinţi şi dascăli, să  dezlege tainele cititului şi  apoi  să guste 

plăcerea lecturii, copiii vor  descoperi că a citi reprezintă un mod plăcut de a-şi petrece timpul liber, 

cu mari satisfacţii.  

Niciodată nu este  prea devreme  să începeţi să-i citiţi copilului dumneavoastră. Cartea va 

deveni, pentru el, un prieten drag. Chiar  dacă sunteţi ocupaţi, găsiţi-vă totuşi măcar 30 de minute 

pentru „povestea de fiecare seară”. Înregistraţi pe casete aceste poveşti citite de dumneavoastră şi 

lăsaţi-i-le  copilului la îndemână pentru a le asculta atunci când doreşte. 

- Când copilul vrea să fie  de ajutor în bucătărie,  rugaţi-l să vă citească din cartea de bucate. 

- Mergeţi împreună la cumpărături! Copilul  ar putea să scrie lista de cumpărături, iar în 

magazin să caute produsele pe raft şi să le bifeze pe cele achiziţionate. 

- Alegeţi  cărţi potrivite pentru vârsta lui! Cei mici sunt atraşi de cărţile cu ilustraţii colorate. 

Trecerea către cărţile cu mai mult text se va face treptat. Dacă pe o pagină  citită găsiţi mai mult de 

5 cuvinte sau expresii pe care copilul nu le înţelege, cartea este prea „grea” pentru el.  

 - Ţineţi  cont şi de temperamentul şi de pasiunile lui! Mergeţi împreună în librării şi ajutaţi-l 

să îşi aleagă singur cărţile. De exemplu, copilul dumneavoastră este înnebunit după fotbal. 

Cumpăraţi-i  cărţi despre acest sport sau despre viaţa marilor fotbalişti. Nu îl obligaţi să citească 

nenumărate poezii doar pentru că dumneavoastră  aveţi o fire romantică sau pentru că vi se pare că 

el ar avea talent actoricesc.  

- Abonaţi-l la reviste pentru copii şi obişnuiţi-l să împrumute cărţi de la bibliotecă! 

 - Învaţati-l să respecte cărţile, să nu mâzgălească filele şi să  folosească numai „semnul de 

carte” pentru „unde am rămas” cu cititul. 
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- Motivarea este esenţială în munca de a transforma un copil într-un cititor înfocat. Amenajaţi 

împreună un atrăgător „colţ al cărţii” special pentru el, unde să se regăsească şi să citească în 

linişte! 

- Dacă tocmai a descoperit o poveste care îi place foarte mult, lăsaţi-l să o citească de câte 

ori vrea. Nu e ceva  neobişnuit. Nu vă pierdeţi energia pentru a-l convinge să citească altceva. 

Încercaţi să aflaţi ce şi de ce îi place atât de mult. 

- E bine să ai lângă tine oameni cu simţul umorului. Cumpăraţi-i cărţi, reviste şi ziare care 

conţin anecdote şi glume potrivite vârstei lui!            
- Vizitaţi casele  memoriale ale scriitorilor şi vorbiţi-i copilului despre viaţa şi opera 

acestora! 

- Copilul dumneavoastră nu poate fi dezlipit de computerul său? Găsiţi modalitatea optimă de 

a utiliza calculatorul în scopuri utile şi educative! Arta educaţiei constă în a nu impune activităţile 

dorite cu forţa , ci a-i da copilului libertatea de a alege din mai multe variante, după ce  i s-a explicat 

şi demonstrat  valoarea sau inutilitatea, avantajele sau dezavantajele fiecăreia dintre ele. Învăţaţi-l 

să navigheze pe Internet (atenţie ce site-uri accesează!),să afle informaţii noi şi interesante! 

Cumpăraţi-i C.D –uri cu informaţii istorice, geografie, culturale etc. În plus, nu uitaţi că există şi 

cărţi electronice! 

-  Înregistraţi pe casetă video sau audio primele lui lecturi! Sărbătoriţi prima carte pe care 

o citeşte în întregime singur! 

   Metodele şi tacticile abordate de către fiecare părinte astfel încât chemarea în vastul  univers 

al cărţii să se transforme într-un hobby al copiilor  care să ocupe o mare parte din timpul lor liber, 

ţin şi de dorinţa, calităţile şi talentul acestuia de a fi un bun părinte şi educator pentru copilul său. 

Astfel de artificii  au efecte mult mai bune  decât o mie de sfaturi, predici sau reproşuri!  

 
   Bibliografie 

1. Joiţa, E. (coord.), Pedagogie şi elemente de psihopedagogie şcolară, Editura Arves, Craiova, 

2003 

2. Macavei, E., Pedagogie. Teoria educaţiei, Editura Aramis, Bucureşti, 2002. 
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LEFOPICII ÎN PROGRAMUL ROEDUSEIS 

 

Prof. Alina Theodorescu, 

Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie 

 

Motto: “Mi s-a spus și am uitat, am văzut și am înțeles, am făcut și am 

învățat.” - Confucius 

 

Rețeaua seismică educațională din România (Roeduseis) este un proiect de colaborare între 

instituții de cercetare, învățământ superior și învățământ preuniversitar. Proiectul (finanțat de 

UEFISCDI – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, 

Dezvoltării și Inovării și derulat de un consorțiu format din Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în 

Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă - INCD URBAN-INCERC, Universitatea 

Babeș Bolyai – Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și Beta Software Management S.A.; 

http://www.roeduseis.ro/ro/#, https://www.facebook.com/roeduseis) urmărește obiective 

educaționale, științifice și sociale cum sunt: realizarea unor materiale educaționale comprehensive; 

instalarea în școli a unor seismometre și utilizarea acestora și a datelor înregistrate în scop didactic 

și educativ; dezvoltarea unor module în cadrul curriculum-ului școlar și propunerea pentru 

implementarea acestora în programa școlară obligatorie; crearea unei baze de date cu înregistrări 

seismice de la aparatura instalată în școli (ce urmează a fi integrată în arhiva seismică națională și 

internațională); facilitarea interacției dintre elevi, profesori și cercetători; promovarea interacțiunii 

comunitare (îmbunătățirea comunicării între institutele de cercetare și comunitate); impact în 

acțiunea de prevenire a riscului seismic printr-o acțiune de informare, popularizare și conștientizare 

prin intermediul elevilor și profesorilor, a familiilor acestora și, în final, a publicului larg. 

Pornind de la motto-ul „Învățăm. Experimentăm. Ne protejăm”, am desfășurat cu elevii clasei 

I câteva activități în cadrul orelor de matematică și explorarea mediului/ arte vizuale și abilități 

practice, activități în care școlarii mici au analizat, au comparat, au descoperit, au experimentat, au 

simulat, au învățat jucându-se: 

1. Mai întâi, micuții elevi au învățat despre învelișurile Pământului prin analogie cu un ou 

fiert. Cum oul are un înveliș extern cunoscut elevilor sub formă de coajă, așa și Pământul are un 

înveliș extern numit crustă/ scoarță. Zona mediană a Pământului se numește manta și poate fi 

asemuită albușului, iar interiorul  - nucleul/ miezul – este asemenea gălbenușului. După „călătoria 

spre centrul Pământului”, elevii au răspuns la ghicitori interesante:  

Aproape de două ori cât Luna de mare, 

Un miez fierbinte Pământul are. 

Tu îl știi sau ți-l spun eu? 

E vorba despre … (NUCLEU) 

 

Peste manta, mai e un strat 

Solid și subțire… tu l-ai aflat? 

E ca o coajă, iar cartea ne-nvață 

Că i se spune crustă sau … (SCOARȚĂ) 

 

Nucleul e acoperit 

De un strat gros, în parte topit. 

Un fel de haină de vreme rea, 

Numită, desigur, … (MANTA) 

 
Observare ou de struț fiert bine 

http://www.roeduseis.ro/ro/
https://www.facebook.com/roeduseis
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2. O adevărată provocare pentru școlarii de clasa I a fost realizarea, din plastilină, a unui 

model al Pământului cu cele trei învelișuri; elevii au modelat nucleul din două învelișuri (roșu la 

interior și portocaliu la exterior) care să sugereze că nu este un înveliș omogen precum gălbenușul; 

peste straturile următoare (galben – mantaua și maro – scoarța), s-au adăugat: un strat de plastilină 

(albastră) care să reprezinte oceanele și bucăți de plastilină care să reprezinte continentele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pământul… din plastilină – fișă, etape, rezultate… 
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3. Apoi, am explicat cutremurul folosind lucruri cu 

care elevii sunt familiarizați. Am observat iar coaja 

crăpată a unui ou fiert tare, apoi ne-am imaginat „puzzle-

ul” care susține oceanele și uscatul. Dar piesele „puzzle-

ului” (plăcile) se mișcă și, uneori, mișcarea lor este 

bruscă, de parcă s-ar lupta niște uriași. Atunci, la 

suprafață, obiectele încep să se miște, zidurile se clatină, 

este cutremur. Elevii au povestit, așezați pe „Scaunul 

povestitorului”, propriile experiențe din timpul unui 

cutremur simțit de ei, apoi au localizat orașul Eforie pe 

harta României. Am observat, prin studierea hărții 

seismice a României, dacă în zona orașului Eforie se 

petrec cutremure. Am provocat un cutremur:  

1. folosind două bucăți de carton gros (au jucat rolul plăcilor) și cuburi; în mișcarea lor, 

bucățile de carton (pe care se afla construcția din cuburi) au clătinat construcția și chiar au răsturnat-

o;  

2. pornind de la un jeleu și o scobitoare; mișcarea/ lovirea jeleului a produs o zguduire 

asemănătoare unui cutremur; scobitoarea punând în evidență mai ușor mișcarea jeleului;  

3. comparând două pietre din curtea școlii cu două plăci tectonice de la suprafața Pământului; 

cele două pietre, lipite una de alta (linia de la contactul dintre ele reprezintă o falie), se freacă mai 

mult timp, până se încălzesc; căldură ce se simte atunci când frecăm pietrele este o formă de 

energie, iar zgomotul produs este o vibrație… așa cum se întâmplă și în cazul unui cutremur/ seism, 

dar la o scară mult mai mare. 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă de lucru din caietul special 

Harta seismică a României 

Plăcile tectonice 
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4.  Pornind de la fișele de lucru (http://www.roeduseis.ro/category/resurse-educationale/fise-

de-lucru/) postate pe site-ul proiectului, am învățat cât de puternic poate fi un cutremur/ seism 

(puternic, moderat, slab) și ce pagube poate să provoace… 

Activitățile despre cutremure și efectele lor vor continua, fiind așteptate de elevii de clasa I cu 

mult interes.  

Am reușit să integrez cu succes, în curriculum, elemente de seismologie, prin activități 

practice și experimente, știut fiind că astfel elevii învață mai ușor și înțeleg mai bine conceptele 

teoretice. 

Bibliografie 

Cărți: 

1. ROEDUSEIS (2013), Despre cutremure și efectele lor – caietul elevului, București, Editura 

CD PRESS; 

2. ROEDUSEIS (2013), Despre cutremure și efectele lor – caietul profesorului, București, 

Editura CD PRESS; 

Site-uri: 

3. http://www.roeduseis.ro/category/resurse-educationale/notiuni-teoretice/ 

 

Harta seismică a României 

Modelarea unor continente pe cojile de ou de struț 

Fișă de lucru din caietul special 

http://www.roeduseis.ro/category/resurse-educationale/fise-de-lucru/
http://www.roeduseis.ro/category/resurse-educationale/fise-de-lucru/
http://www.roeduseis.ro/category/resurse-educationale/notiuni-teoretice/
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TABELE CU REZULTATELE 

OBȚINUTE DE ELEVII PARTICIPANȚI 

LA CONCURSUL 

„AȘA VĂD EU VIITORUL!” 
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ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI INSTITUTORILOR CONSTĂNŢENI 

                                                                                                                                           

ȚȚ 

 

 

 

 

 

Nr. 46 din 24.08.2020 

 

                                                                    Tabel nominal cu elevii participanți la Simpozionul AIÎC 2020 

                                                                                                      Secțiunea ARTĂ PLASTICĂ 

                                                                                                              Grupa Mijlocie 

NR. 

CRT. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Unitatea școlară Localitatea Județul Cadrul didactic 

coordonator 

Tema lucrării Premiul 

1 Horclu Alexia Grădinița cu Program 

Prelungit „Floarea 

Soarelui” 

Reșița Caraș-

Severin 

Vulpeș Daniela 

Vasilica  

Așa văd eu 

viitorul 

I 

2 Grecu Maria Grădinița cu Program 

Prelungit „Floarea 

Soarelui” 

Reșița Caraș-

Severin 

Vulpeș Daniela 

Vasilica 

Viitorul prin 

ochi de copil 

II 

3 Adam Sara Grădinița cu Program 

Prelungit „Floarea 

Soarelui” 

Reșița Caraș-

Severin 

Vulpeș Daniela 

Vasilica 

Așa văd eu 

viitorul 

III 

 

Președinte de onoare, 

Prof. Ecaterina Rupesac 

Preşedinte AÎIC, 

 

Prof. Constanda Moraru 
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ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI INSTITUTORILOR CONSTĂNŢENI 

                                                                                                                                           

ȚȚ 

 

 

 

 

 

Nr. 47 din 24.08.2020 

Tabel nominal cu preșcolarii participanți la Simpozionul AIÎC 2020 

Secțiunea ARTĂ PLASTICĂ 

Grupa Mare 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Unitatea școlară Localitatea Județul Cadrul didactic 

coordonator 

Tema lucrării Premiul 

1 Ungureanu 

Iulia 

Grădinița cu Program 

Prelungit „Floarea Soarelui” 

Reșița Caraș-

Severin 

Modrigan Emilia Așa văd eu viitorul I 

2 Stan Sophia 

Maria 

Grădinița cu Program 

Prelungit „Floarea Soarelui” 

Reșița Caraș-

Severin 

Modrigan Emilia Cum văd eu viitorul II 

3 Țunea Flavia 

Gabriela 

Grădinița cu Program 

Prelungit „Floarea Soarelui” 

Reșița Caraș-

Severin 

Modrigan Emilia Copiii în viitor III 

 

Președinte de onoare, 

Prof. Ecaterina Rupesac 

Preşedinte AÎIC, 

 

Prof. Constanda Moraru 
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ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI INSTITUTORILOR CONSTĂNŢENI 

 

 

                                                                                               

 

 

  

 

 

 

Nr. 48 din 24.08.2020 

                                                                    Tabel nominal cu elevii participanți la Simpozionul AIÎC 2020 

                                                                                                      Secțiunea ARTĂ PLASTICĂ 

                                                                                                              Clasa Pregătitoare 

Nr

. 

crt

. 

Numele și 

prenumele elevului 

Unitatea școlară Localitatea Județul Cadrul 

didactic 

coordonator 

Tema lucrării Premiul 

1.  Rădulescu Mara Școala Gimnazială nr.30 

„Gheorghe Țițeica” 

Constanța Constanța Nedelcu Alina Viitorul vesel I 

2.  Roșculeț Izabela Școala Gimnazială nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Zecheru 

Florina 

În viitor… I 

3.  Grigore Andra Școala Gimnazială nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Stroe Ortansa Viitorul meu… I 

4.  Olteanu Sofia Școala Gimnazială nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Șuteu Laura 

Cerasela 

Școala curcubeu I 

5.  Ene Maria Lorena Liceul Teoretic „Ioan 

Cotovu” 

Hârșova Constanța Dogaru 

Nicoleta 

Natura,prietena 

mea și în viitor 

I 

6.  Giuglea Matei Școala Gimnazială nr.30 

„ Gheorghe Țițeica” 

Constanța Constanța Nedelcu Alina Așa văd eu viitorul II 

7.  Țigmeanu Felix Școala Gimnazială nr.28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Zecheru 

Florina 

Cum văd eu 

viitorul! 

II 

8.  Ciurea Ilinca Școala Gimnazială nr.28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Stroe Ortansa Așa arată viitorul! II 
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9.  Deacu Sonia Școala Gimnazială nr.28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Șuteu Laura 

Cerasela 

Școala dragonilor II 

10.  Stamate Alexandru 

Ionuț 

Liceul Teoretic „Ioan 

Cotovu” 

 

Hârșova Constanța Dogaru 

Nicoleta 

Pace acvatică II 

11.  Ghesu Marina Școala Gimnazială nr.30 

„ Gheorghe Țițeica” 

Constanța Constanța Nedelcu Alina Viitorul vesel III 

12.  Câșlaru Maria 

Lorena 

Școala Gimnazială nr.28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Zecheru 

Florina 

În viitor… III 

13.  Verișan Mihnea Școala Gimnazială nr.28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Stroe Ortansa Ce îmi doresc în 

viitor 

III 

14.  Țepuș Constantin Școala Gimnazială nr.28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Șuteu Laura 

Cerasela 

Școala- navetă 

spațială 

III 

15.  Amza Cezar Albert Liceul Teoretic „Ioan 

Cotovu” 

Hârșova Constanța Dogaru 

Nicoleta 

Plimbare în 

Sistemul Solar 

III 

 

Președinte de onoare al AÎIC,                                                                                  

Prof. Rupesac Ecaterina  

 

Președinte al AÎIC  

Prof. Moraru Constanda 
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ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI INSTITUTORILOR CONSTĂNŢENI 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

Nr. 49 din 24.08.2020 

                                                                    Tabel nominal cu elevii participanți la Simpozionul AIÎC 2020 

                                                                                                      Secțiunea ARTĂ PLASTICĂ 

Clasa  I 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele elevului 

Unitatea școlară Localitatea Județul Cadrul 

didactic 

coordonator 

Tema lucrării Premiul 

1.  Moloșag Alexandra Școala Gimnazială Nr. 

30 „Gheorghe  Țițeica” 

Constanța Constanța Badiu Iuliana Viitorul meu I 

2.  Roșca Mara Școala Gimnazială Nr. 

28 „Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Simion 

Cristina 

Viitorul copiilor I 

3.  Ariton Andrei Școala Gimnazială Nr. 

49  

București  Ionescu Oana 

Diana 

Mașina virtuală I 

4.  Stanciu Simina Școala Gimnazială Nr. 

28 „Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Varsami 

Nicoleta 

Orașul viitorului I 

5.  Buracai Emre Școala Gimnazială Nr. 

39 „Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța Caragop 

Chirața 

Parcul dorit I 

6.  Saraev Ingrid 

Andreea 

Școala Gimnazială Nr. 

39 „Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța Babașcu Elena Căsuța mea la țară I 

7.  Carazeanu Bianca Liceul Teoretic 

„Anghel Saligny” 

Cernavodă Constanța Lazăr Carmen Planeta copiilor I 

8.  Mavrodin Mara Școala Gimnazială Nr. 

28 „Dan Barbilian” 

Constanța Constanța David Doina Așa văd eu viitorul I 

9.  Cârnu Școala Gimnazială Nr. 

39 „Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța Cârnu Adela Curcubeu de 

primăvară 

I 

10.  Badiu Erika Școala Gimnazială Nr. 

30 „Gheorghe  Țițeica” 

Constanța Constanța Badiu Iuliana Eu în viitor II 
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11.  Gavrilă Alexandru Școala Gimnazială Nr. 

28 „Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Simion 

Cristina 

Cum văd eu viitorul II 

12.  Mărculescu Andrei Școala Gimnazială Nr. 

49 

București  Ionescu Oana 

Diana 

Super Park II 

13.  Potlog Natalia Școala Gimnazială nr. 

28 „Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Varsami 

Nicoleta 

Planeta viitorului II 

14.  Apostol Alexandra 

Maria 

Școala Gimnazială Nr. 

39 „Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța Caragop 

Chirața 

Viitorul planetei 

mele 

II 

15.  Ion Raisa Anastasia Școala Gimnazială Nr. 

39 „Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța Babașcu Elena Viitorul prin ochi de 

copil 

II 

16.  Ursu Amalia Liceul Teoretic 

„Anghel Saligny” 

Constanța Constanța Lazăr Carmen Petrecere în viitor II 

17.  Dincă Eva Școala Gimnazială Nr. 

28 „Dan Barbilian” 

Constanța Constanța David Doina Cum văd eu viitorul II 

18.  Pancă Maria Școala Gimnazială Nr. 

39 „Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța Cârnu Adela Primăvară II 

19.  Anghel Theodora Școala Gimnazială Nr. 

30 „Gheorghe  Țițeica” 

Constanța Constanța Badiu Iuliana Viitorul electric III 

20.  Mihai Eva Maria Școala Gimnazială Nr. 

28 „Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Simion 

Cristina 

Așa văd eu viitorul III 

21.  Ispir Patrick Școala Gimnazială Nr. 

49 

București  Ionescu Oana 

Diana 

Mașina virtuală III 

22.  Ibram Aylin Școala Gimnazială Nr. 

28 „Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Varsami 

Nicoleta 

Așa văd eu viitorul III 

23.  Ștefan Mara Școala Gimnazială Nr. 

39 „Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța Caragop 

Chirața 

Școala mea III 

24.  Cazan Ema Maria Școala Gimnazială Nr. 

39 „Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța Babașcu Elena Orașul meu III 

25.  Harton Diana Liceul Teoretic 

„Anghel Saligny” 

Constanța Constanța Lazăr Carmen Fetițe și roboți III 

26.  Ragea Maria Școala Gimnazială Nr. 

28 „Dan Barbilian” 

Constanța Constanța David Doina Viitorul copiilor III 

27.  Tudor Maia Școala Gimnazială Nr. Constanța Constanța Cârnu Adela Bucurii de copii III 
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39 „Nicolae Tonitza” 

28.  Cuțui Anastasia Școala Gimnazială Nr. 

30 „Gheorghe  Țițeica” 

Constanța Constanța Badiu Iuliana Planeta viitorului Mențiune 

29.  Badea Maria Școala Gimnazială Nr. 

39 „Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța Caragop 

Chirața 

Orașul meu în viitor Mențiune 

30.  Ionescu Vlad Andrei  Școala Gimnazială Nr. 

39 „Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța Babașcu Elena Pentru un viitor mai 

bun 

Mențiune 

31.  Șerbănescu Eduard Școala Gimnazială Nr. 

28 „Dan Barbilian” 

Constanța Constanța David Doina Școala viitorului Mențiune 

 

Președinte de onoare al AÎIC, 

Prof. Rupesac Ecaterina 

Președinte al AÎIC, 

Prof. Moraru Constanda 
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ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI INSTITUTORILOR CONSTĂNŢENI 

 

 

 

 

 

        

        Nr. 50   din   24.08.2020                                                                                         

                                                                       Tabel nominal cu elevii participanți la Simpozionul AIÎC 2020 

                                                                                                      Secțiunea ARTĂ PLASTICĂ 

                                                                                                              Clasa a II-a 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Unitatea școlară Localitatea Județul Cadrul didactic 

coordonator 

Tema lucrării Premiul 

1.  Tolotoi Raluca Ștefania Școala Gimnazială Nr. 

30 „Gheorghe Țițeica” 

Constanța Constanța Pelican Marioara La școală I 

2.  Munteanu Alexia Școala Gimnazială Nr. 

30 „Gheorghe Țițeica” 

Constanța Constanța Palasca Simona Școala viitorului I 

3.  Popescu Daria Elena 

 

Școala Gimnazială Nr. 

39 „Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța Stancu Marilena Vis de copil I 

4.  Tăuteanu Irina Școala Gimnazială Nr. 

28 „Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Opincaru Silvia Viitorul nostru 

depinde de noi! 

I 

5.  Bejenaru Ela Liceul Teoretic „Anghel 

Saligny” 

Cernavoda Constanța Ion Marinela Prietenii mei I 

6.  Ismail Senghiuzel Liceul cu Program 

Sportiv „Nicolae Rotaru” 

Constanța Constanța Ochiuleț Cristina Dansând în ploaie I 

7.  Coman Răzvan Școala Gimnazială 

Gâstești 

Pașcani Iași Iftimia Cristina Viitorul naturii I 

8.  Nistoroiu Elena Școala Gimnazială 

Gâstești 

Pașcani Iași Șogor Marioara Alb-roz I 

9.  Burcuț Dorin Școala Gimnazială „I. 

Cantacuzino” 

Pașcani Iași Bîrgăoan Claudia Vis de copil I 

10.  Sâmbotin Denis Școala Gimnazială Nr. 

24 „Ion Jalea” 

Constanța Constanța Ciubotaru Alina 

Elena 

Activitățile 

viitorului 

I 
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11.  Chișor Karina Școala Gimnazială Nr. 

28 „Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Burlacu Irina Viitorul 

meu,viitorul nostru 

I 

12.  Sutescu Ilinca Școala Gimnazială Nr. 

49 

București  Stercu Ionela Așa văd eu viitorul I 

13.  Miron Dan Școala Gimnazială Nr. 

28 „Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Chivulescu 

Cristina 

Așa văd eu viitorul I 

14.  Foca Ștefan Școala Gimnazială nr. 2 2 Mai  Constanța Fricosu Ionela Tehnologie și 

speranță 

I 

15.  Lavăr Alessia Școala Gimnazială 

„Mihail Sadoveanu” 

Medgidia Constanța Curtmola Cidem Așa văd eu viitorul I 

16.  Akando Mocanu 

Ruxandra 

Școala Gimnazială Nr. 

28 „Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Iliescu Simona Viitorul naturii I 

17.  Dospinescu Serena 

Elena 

Școala Gimnazială 

„Tudor Arghezi " 

Năvodari Constanța Dăscălașu 

Mariana 

Viitorul I 

18.  Damu Maria Alessia Școala Gimnazială Nr. 

30 „Gheorghe Țițeica” 

Constanța Constanța Pelican Marioara Orașul copilăriei II 

19.  Dobrilă Ștefania Școala Gimnazială Nr. 

30 „Gheorghe Țițeica” 

Constanța Constanța Palasca Simona În tabăra fericirii II 

20.  Paraschivu Carina 

Ștefania 

Școala Gimnazială Nr. 

39 „Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța Stancu Marilena Mașina viitorului II 

21.  Burlacu  Ștefania Școala Gimnazială Nr. 

28„ Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Opincaru Silvia Un viitor mai bun II 

22.  Smocot Iulia-Daria Liceul Teoretic „Anghel 

Saligny” 

Cernavoda Constanța Ion Marinela Prietenii mei 

roboții 

II 

23.  Manoilă Larisa Liceul cu Program 

Sportiv „Nicolae Rotaru” 

Constanța Constanța Ochiuleț Cristina Omul de nea II 

24.  Pantelimon Daria Școala Gimnazială 

Gâstești 

Pașcani Iași Iftimia Cristina Mașina viitorului II 

25.  Nistoroiu Elena Școala Gimnazială 

Gâstești 

Pașcani Iași Șogor Marioara Lumea Jucăriilor II 

26.  Vasile Aisha Școala Gimnazială 

„I.Cantacuzino” 

Pașcani Iași Bîrgăoan Claudia Cum văd copiii 

viitorul 

 

II 
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27.  Băcanu Alin Școala Gimnazială Nr. 

24 „Ion Jalea” 

Constanța Constanța Ciubotaru Alina 

Elena 

Școala viitorului II 

28.  Dumitrache Maria Școala Gimnazială Nr. 

28 „Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Burlacu Irina Orașul meu de vis II 

29.  Roșianu Ilinca Școala Gimnazială Nr. 

49 

București  Stercu Ionela Viitorul II 

30.  Dulgheru Elissa Școala Gimnazială Nr. 

28 „Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Chivulescu 

Cristina 

În viitor… II 

31.  Rață Darius Antonio Școala Gimnazială Nr. 2 2 Mai  Constanța Fricosu Ionela Viitor II 

32.  Vișan Erbil Școala Gimnazială 

„Mihail Sadoveanu” 

Medgidia Constanța Curtmola Cidem Viitorul nostru II 

33.  Oprița Ștefan 

Alexandru 

Școala Gimnazială Nr. 

28 „Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Iliescu Simona Noapte-zi II 

34.  Mereș Alexia Elena Școala Gimnazială 

„Tudor Arghezi " 

Năvodari Constanța Dăscălașu 

Mariana 

Așa văd eu viitorul II 

35.  Prezioso Leonard Școala Gimnazială Nr. 

30 „Gheorghe Țițeica” 

Constanța Constanța Pelican Marioara Curcubeul 

copilăriei 

III 

36.  Băican Sarah Școala Gimnazială Nr. 

30 „Gheorghe Țițeica” 

Constanța Constanța Palasca Simona O plimbare prin 

univers 

III 

37.  Chițu Teodora Elena  Școala Gimnazială Nr. 

39 „Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța Stancu Marilena Viitorul naturii III 

38.  Drăgan Robert Școala Gimnazială Nr. 

28 „Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Opincaru Silvia Orașul viitorului III 

39.  Talianu Alessia Maria Liceul Teoretic „Anghel 

Saligny” 

Cernavoda Constanța Ion Marinela Orașul viitorului III 

40.  Popa Matei Liceul cu Program 

Sportiv „Nicolae Rotaru” 

Constanța Constanța Ochiuleț Cristina Ploaie de vară III 

41.  Totu Iulian Școala Gimnazială 

Gâstești 

Pașcani Iași Iftimia Cristina Acasă în viitor III 

42.  Popa Iris Andreea Școala Gimnazială 

„I.Cantacuzino” 

Pașcani Iași Bîrgăoan Claudia Acasa…în viitor III 

43.  Ion Alexandra Școala Gimnazială Nr. 

24 „Ion Jalea” 

Constanța Constanța Ciubotaru Alina 

Elena 

Orașul viitorului III 
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44.  Rizescu Alexandra Școala Gimnazială Nr. 

28 „Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Burlacu Irina Copiii viitorului III 

45.  Ilina Lucia Școala Gimnazială Nr. 

49 

București  Stercu Ionela Cum văd eu 

viitorul 

III 

46.  Munteanu Eliza Școala Gimnazială Nr. 

28„ Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Chivulescu 

Cristina 

Iubire III 

47.  Bunduc Carmen 

Narcisa 

Școala Gimnazială Nr. 2 2 Mai  Constanța Fricosu Ionela Pământul meu 

verde 

III 

48.  Morariu Andrei Școala Gimnazială 

„Mihail Sadoveanu” 

Medgidia Constanța Curtmola Cidem Imagine din viitor III 

49.  Teșeleanu Carina-

Maria 

Școala Gimnazială Nr. 

28 „Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Iliescu Simona Viitorul fără 

probleme 

III 

50.  Pricop Rebeca Maria Școala Gimnazială 

„Tudor Arghezi" 

 

Năvodari Constanța Dăscălașu 

Mariana 

În viitor III 

51.  Suluș Aian Școala Gimnazială Nr. 

39 „Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța Stancu Marilena Școala viitorului Mențiune 

52.  Moraru David Liceul cu Program 

Sportiv „Nicolae Rotaru” 

Constanța Constanța Ochiuleț Cristina Casa mea de vis Mențiune 

 

Președinte de onoare al AÎIC, 

Prof. Rupesac Ecaterina 

 

Președinte al AÎIC, 

Prof. Moraru Constanda 
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ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI INSTITUTORILOR CONSTĂNŢENI 

 

 

 

  

 

        Nr. 51   din   24.08.2020                                                                                         

Tabel nominal cu elevii participanți la Simpozionul AIÎC 2020 

Secțiunea ARTĂ PLASTICĂ 

Clasa a III-a 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele elevului 

Unitatea școlară Localitatea Județul Cadrul didactic 

coordonator 

Tema lucrării Premiul 

1.  Tănase Traian  Școala Gimnazială  Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Amet Maria Dragonii viitorului I 

2.  Lazăr Petru  Liceul Teoretic „Anghel 

Saligny” 

Cernavoda Constanța Cioară Maria  Cernavodă în viitor I 

3.  Fulea Rebecca Școala Gimnazială   Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Moraru Constanda Viitorul și natura I 

4.  Spânu Miruna Elena Școala Gimnazială  Nr 15 Brașov Brașov Noaghiu Cristina Orașul viitorului I 

5.  Coman Ana Maria Școala Gimnazială  Nr. 11 

„Dr Constantin Angelescu” 

Constanța Constanța Custara Elisabeta Locuința viitorului I 

6.  Ureche Lucas Viorel  Școala Gimnazială  „Iustin 

Iliescu” 

Anies   Bistrița 

Năsăud 

Bob Ioana Maria Viitorul satului meu I 

7.  Săpașu Miruna Școala Gimnazială  Nr. 195 București  Popescu Emilia Teleportare I 

8.  Cupșa Elena Școala Gimnazială   Nr. 30 

„Gheorghe Țițeica” 

Constanța Constanța Ivan Adela Orașul viitorului I 

9.  Cochinescu Sara 

Adriana 

Școala Gimnazială  Nr. 195 București  Mihaela 

Segărceanu 

Viitorul scufundat  în 

trecut 

I 

10.  Turturică Ana-Maria Școala Gimnazială  Nr. 195 București  Ciobanu Camelia Orașul suspendat I 

11.  Anca Nectaria Școala Gimnazială  Nr. 195 București  Voinea Letiția O lume colorată I 

12.  Mirică Alexandra  Școala Gimnazială   nr. 7 Buzău Buzău  Cap Mare Alice 

Mihaela 

Așa văd eu viitorul  I 
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13.  Stere Raul  Școala Gimnazială  Nr. 2 

„Poet Ovidiu” 

Ovidiu  Constanța Bîrsan Daniela Orașul viitorului I 

14.  Enache Alex Școala Gimnazială  

„Constantin  Ghe. 

Marinescu” 

Galați Galați Frangulea 

Veronica 

Cosmos I 

15.  Feraru Bianca Școala Gimnazială „Tudor 

Arghezi" 

Năvodari  Constanța Suță Maria Viitorul orașului meu I 

16.  Tănase Traian Școala Gimnazială  Nr 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Amet Maria Dragonii din viitor II 

17.  Lungu Bianca,Zlate 

Alma,Olteanu Ilinca 

Școala Gimnazială  Nr 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Moraru Constanda Viitorul colorat II 

18.  Dull Ramon Școala Gimnazială  Nr 15 Brașov Brașov Noaghiu Cristina Așa văd eu viitorul II 

19.  Papă-Anghel 

Andreea 

Școala Gimnazială  Nr. 11 

„Dr Constantin Angelescu” 

Constanța Constanța Custara Elisabeta Așa văd eu viitorul II 

20.  Olar Darius Ionel Școala Gimnazială „Iustin 

Iliescu” 

Anies Bistrița 

Năsăud 

Bob Ioana Maria Pe cărări de munte II 

21.  Gurulea Samira Școala Gimnazială  Nr. 195 București  Popescu Emilia Cartierul viitorului II 

22.  Șapte Maria Școala Gimnazială  Nr. 30 

„Gheorghe Țițeica” 

Constanța Constanța Ivan Adela Cartierul viitorului II 

23.  Dumitru Petru 

Valentin 

Școala Gimnazială  Nr. 195 București  Mihaela 

Segărceanu 

The future is good II 

24.  Trentea Victor 

Cristian 

Școala Gimnazială  Nr. 195 București  Ciobanu Camelia Mașina zburătoare II 

25.  Beimel Matthias Școala Gimnazială  Nr. 195 București  Voinea Letiția O lume fosforescentă II 

26.  Florea Alexandru  Șc. Gimnazială  

„Constantin  Ghe. 

Marinescu” 

Galați Galați Frangulea 

Veronica 

Salvati planeta! II 

27.  Fitcoschi Adelina Școala Gimnazială „Tudor 

Arghezi" 

Năvodari Constanța Suță Maria Orașul în viitor II 

28.  Mareș Maria Liceul Teoretic „Anghel 

Saligny” 

Cernavoda  Constanța Cioară Maria Viitorul orașului meu III 

29.  Căpățână Delia, 

Roman Iris 

Școala Gimnazială  Nr 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Moraru Constanda Cartier în viitor III 
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30.  Cartis Andreas Școala Gimnazială  Nr 15 Brașov Brașov Noaghiu Cristina Oraș în viitor III 

31.  Cernea Ana-Alexia Școala Gimnazială  Nr. 11 

„Dr Constantin Angelescu” 

Constanța Constanța Custara Elisabeta Orașul viitorului  III 

32.  Chisăliță Natalia Școala Gimnazială  „Iustin 

Iliescu” 

Anies  Bistrița 

Năsăud 

Bob Ioana Maria Într-un viitor apropiat III 

33.  Spiru Oana Matilda Școala Gimnazială  Nr. 195 București  Popescu Emilia Călătorie în timp     III 

34.  Voicu Ariana Școala Gimnazială  Nr. 30 

„Gheorghe Țițeica” 

Constanța Constanța Ivan Adela Casa viitorului III 

35.  Minea Eric Școala Gimnazială  Nr. 195 București  Mihaela 

Segărceanu 

O noapte minunată în 

viitor 

III 

36.  Miruna Dumitrache Școala Gimnazială  Nr. 195 București  Voinea Letiția Viitorul III 

37.  Grigoraș Raluca Școala Gimnazială  

„Constantin  Ghe. 

Marinescu” 

Galați Galați Frangulea 

Veronica 

Planeta verde III 

38.  Sava Mihai Marius Școala Gimnazială „Tudor 

Arghezi " 

Năvodari Constanța Suță Maria Cum văd eu viitorul III 

 

Președinte de onoare, 

 
Prof. Ecaterina Rupesac 

 
 

Preşedinte AÎIC, 
 

Prof. Constanda Moraru 
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Nr. 52 din 24.08.2020 

                                                                    Tabel nominal cu elevii participanți la Simpozionul AIÎC 2020 

                                                                                                      Secțiunea ARTĂ PLASTICĂ 

 

                                                                                                              Clasa a IV-a 

NR. 

CRT. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Unitatea școlară Localitatea Județul Cadrul didactic 

coordonator 

Tema lucrării Premiul 

1.  Ciungu Steriana Școala Gimnazială nr.7 

„Remus Opreanu” 

Constanța Constanța Cușu Elena Viitorul copiilor I 

2.  Ene Miruna 

Andreea 

Școala Gimnazială nr. 2 

„Poet Ovidiu” 

Ovidiu Constanța Șerban Cătălina Cum văd copiii 

viitorul 

I 

3.  Siminoiu Sonia Școala Gimnazială  Nistorești Vrancea Cornea Grațiela Cântăreața I 

4.  Bujoreanu Răzvan Școala Gimnazială nr. 11 „ 

Dr. Constantin Angelescu” 

Constanța Constanța Della Sultana Orașul viitorului I 

5.  Ancuța Iuliana 

Petronela 

Școala Gimnazială Gîstești  Pașcani Iași Camer Ramona 

Elena 

Așa văd eu viitorul I 

6.  Anghel Anca Liceul Teoretic „Anghel 

Saligny”  

Cernavodă Constanța Dode Elena 

Letiția 

Orașul meu în viitor I 

7.  Băluță Daria Școala Gimnazială nr. 195 București  Chivu Andreea Așa văd eu viitorul I 

8.  Predoiu Georgeta 

Eliza 

Școala Gimnazială „Mihail 

Sadoveanu”  

Medgidia Constanța Neculae Petruța Țara-grădină 

înfloritoare 

I 

9.  Lache Andreea 

Rebeca 

Școala Gimnazială nr. 11  

„Dr. Constantin Angelescu” 

Constanța Constanța Della Sultana Prietenii mei roboții II 

10.  Dutu Daniela Liceul Teoretic „Anghel 

Saligny” 

Cernavodă Constanța Dode Elena 

Letiția 

Așa văd eu viitorul II 
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11.  Nicolae Rosse 

Marie 

Școala Gimnazială nr. 195 București  Chivu Andreea Lumea copiilor în 

viitor 

II 

12.  Sali Aicut Școala Gimnazială „Mihail 

Sadoveanu” 

Medgidia Constanța Neculae Petruța Zgârie- nori II 

13.  Diyar Melisa Școala Gimnazială nr. 11 

„Dr. Constantin Angelescu” 

Constanța Constanța Della Sultana Jocurile viitorului III 

14.  Tudor Irina „Liceul Teoretic Anghel 

Saligny” 

Cernavodă Constanța Dode Elena 

Letiția 

Călătorind în viitor III 

15.  Costea Andreea Școala Gimnazială nr. 195 București  Chivu Andreea În viitor… III 

16.  Calu Armando 

Rahman 

Școala Gimnazială „Mihail 

Sadoveanu” 

Medgidia Constanța Neculae Petruța Lumea roboților III 

17.  Cherim Eder Școala Gimnazială nr. 11  

„Dr. Constantin Angelescu” 

Constanța Constanța Della Sultana Vis de copil Mențiune 

 

 

Președinte de onoare al AÎIC, 

Prof. Rupesac Ecaterina 

 

Președinte al AÎIC, 

Prof. Moraru Constanda 
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Nr. 53 din 24.08.2020 

                                                                    Tabel nominal cu elevii participanți la Simpozionul AIÎC 2020 

                                                                                                      Secțiunea EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 

                                                                                                              Clasa pregătitoare 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Unitatea școlară Localitatea Județul Cadrul didactic 

coordonator 

Tema lucrării Premiul 

1 Casapu Costas Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Zecheru Florina Căsuța Eco I 

 

                                                                                                            Clasa a II-a 

NR. 

CRT. 

Numele și prenumele 

elevului 

Unitatea școlară Localitatea Județul Cadrul didactic 

coordonator 

Tema lucrării Premiul 

1 Onofrei Oana/Zoga 

Ana 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Burlacu Irina Casa viitorului I 

2 Simion Ștefan Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Burlacu Irina Arhitectura 

viitorului 

II 

3 Lepădatu Daria Școala Gimnazială Nr.28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Burlacu Irina Școala 

modernă 

I 
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                                                                                                             Clasa a III-a  

 

 

NR. 

CRT. 

Numele și prenumele 

elevului 

Unitatea școlară Localitatea Județul Cadrul didactic 

coordonator 

Tema lucrării Premiul 

1 Nicu Diana Școala Gimnazială Nr. 195 București  Segărceanu 

Mihaela 

Cu viitor/fără 

viitor 

I 

2 Chivu-Miron Rareș 

Costea Petru 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„dan Barbilian” 

Constanța Constanța Moraru Constanda Orașul 

Newbury 

I 

3 Sinos Nicolas 

Olteanu Ilinca 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„dan Barbilian” 

Constanța Constanța Moraru Constanda Casa colorată II 

4 Stoica Alexa-Sofia 

Ivanov Vlad Eduard 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„dan Barbilian” 

Constanța Constanța Moraru Constanda Stație Eco III 

5 Marcu Sara Ioana Școala Gimnazială Nr. 28 

„dan Barbilian” 

Constanța Constanța Amet Maria Cum văd eu 

viitorul 

I 

6 Cosor Sofia Școala Gimnazială Nr. 28 

„dan Barbilian” 

Constanța Constanța Amet Maria Așa văd eu 

viitorul 

II 

7 Furculeșteanu Iosub Școala Gimnazială Nr. 28 

„dan Barbilian” 

Constanța Constanța Amet Maria Orașul modern III 

 

                                                                                                                  Clasa a VI-a 

NR. 

CRT. 

Numele și prenumele 

elevului 

Unitatea școlară Localitatea Județul Cadrul didactic 

coordonator 

Tema lucrării Premiul 

1 Crețu Andrei Școala Gimnazială Nr.28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Preda Mihaela 

Anca 

Viitorul 

copiilor 

I 

2 Boambă Delia Școala Gimnazială Nr.28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Preda Mihaela 

Anca 

Cartierul 

viitorului 

II 

3 Cenușe Cătălina 

Valentina 

Școala Gimnazială Nr.28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Preda Mihaela 

Anca 

Așa văd eu 

viitorul 

III 

 

 

 

Președinte de onoare al AÎIC,        Președinte al AÎIC, 

         Prof. Rupesac Ecaterina             Prof. Moraru Constanda 
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  ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI INSTITUTORILOR CONSTĂNŢENI 

 

 

 

    

 

        Nr. 54   din   24.08.2020                                                                                         

                                                                         

  Tabel nominal cu elevii participanți la Simpozionul AIÎC 2020 

                                                                                                      Secțiunea CREAȚII LITERARE 

                                                                                                              Clasa a III-a 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele elevului 

Unitatea școlară Localitatea Județul Cadrul 

didactic 

coordonator 

Tema lucrării Clasa Premiul 

1.  Dascălu Natalia Școala Gimnazială Nr. 

195 

București  Voinea Letiția Aventura prin viitor a III-a I 

2.  Morianu Anna 

Sophia 

Școala Gimnazială Nr. 

195 

București  Segărceanu 

Mihaela 

Viitorul  a III-a I 

3.  Nicolae Andreea 

Paraschiva 

Școala Gimnazială Nr. 2 

„Poet Ovidiu” 

Ovidiu Constanța Bârsan Daniela Lumea mea de vis a III-a I 

4.  Shwartz Anouk Școala Gimnazială Nr. 

195 

București  Bordianu 

Cătălina 

Mihaela 

Viitorul planetei a III-a II 

5.  Cochinescu Sara 

Adriana 

Școala Gimnazială Nr. 

195 

București  Segărceanu 

Mihaela 

Cum văd eu viitorul a III-a II 

6.  Trentea Victor 

Cristian 

Școala Gimnazială Nr. 

195 

București  Ciobanu 

Camelia 

Biblio- Auto- Fly a III-a II 

7.  Vlăsceanu Luca 

Mihai 

Școala Gimnazială Nr. 

195 

București  Popescu Emilia- 

Viorica 

Așa văd eu viitorul a III-a II 

8.  Moraru Sebastian 

Gabriel 

Școala Gimnazială Nr. 

195 

București  Popescu Emilia- 

Viorica 

Așa văd eu viitorul a III-a II 

9.  Frone Ema Maria Școala Gimnazială Nr. 

195 

București  Segărceanu 

Mihaela 

Cum văd eu viitorul a III-a III 
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10.  Ali Arda Behram Școala Gimnazială Nr. 2 

„Poet Ovidiu” 

Ovidiu Constanța Bârsan Daniela Așa văd eu viitorul a III-a III 

11.  Hasnawi Muayad Școala Gimnazială Nr. 

195 

București  Bordianu 

Cătălina 

Mihaela 

Cum văd eu viitorul a III-a III 

12.  Tudor Nicole Școala Gimnazială Nr. 

195 

București  Voinea Letiția Cum văd eu viitorul a III-a Mențiune 

13.  Urzică Adina Maria Școala Gimnazială Nr. 

195 

București  Bordianu 

Cătălina 

Mihaela 

O zi în viitor a III-a Mențiune 

14.  Gurulea Samira Școala Gimnazială Nr. 

195 

București  Popescu Emilia- 

Viorica 

Așa văd eu viitorul a III-a Mențiune 

15.  Dumitru Radu 

Dragoș Cristian 

Școala Gimnazială Nr. 

195 

București  Popescu Emilia- 

Viorica 

Așa văd eu viitorul! a III-a Mențiune  

16.  Grancea Maria Școala Gimnazială Nr. 7 

„Remus Opreanu” 

Constanța Constanța Cușu Elena Așa văd eu viitorul a IV-a I 

17.  Bela Natalia Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Ciucă Fevronia Așa văd eu viitorul a IV-a I 

18.  Diaconu Ana Mari Școala Gimnazială Gîștești, 

Pașcani 

Iași Camer Ramona 

Elena 

Așa văd eu viitorul a IV-a I 

19.  Dina Alexandra Școala Gimnazială Nr. 2 

„Poet Ovidiu” 

Ovidiu Constanța Șerban Cătălina Gând către viitor a IV-a II 

20.  Anton Alexandra Școala Gimnazială Nr. 7 

„Remus Opreanu” 

Constanța Constanța Cușu Elena Așa văd eu viitorul: 

Terra ecologică 

a IV-a II 

21.  Țapu David Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Ciucă Fevronia Așa văd eu viitorul a IV-a II 

22.  Ancuța Iuliana 

Petronela 

Școala Gimnazială Gîștești, 

Pașcani 

Iași Camer Ramona 

Elena 

Un viitor pe aripi de 

primăvară 

a IV-a II 

23.  Zelca Elena 

Paraschiva 

Școala Gimnazială Nr. 2 

„Poet Ovidiu” 

Ovidiu Constanța Șerban Cătălina Așa văd eu viitorul: 

Școala... prin ochi de 

copil 

a IV-a III 

24.  Bianca Pârlățeanu Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Ciucă Fevronia Așa văd eu viitorul a IV-a III 
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25.  Sotae Maria 

Ștefania 

Școala Gimnazială  Balaci Teleorman Barbu Simona-

Florentina 

Un tinerel a VI I 

26.  Sandu Nicoleta Școala Gimnazială  Balaci Teleorman Barbu Simona-

Florentina 

Viitor, drag viitor a VI II 

27.  Busuioc Gabriela Școala Gimnazială  Balaci Teleorman Barbu Simona-

Florentina 

Așa arată viitorul. Ce e 

oare viitorul? 

 

a VI III 

28.  Costea- Porumb 

Denisa Andreea 

Liceul de Arte „Dimitrie 

Cuclin” 

Galați Galați Necula Mioara Așa arată viitorul a XI-a III 

29.  Toma Vlăduț Liceul Tehnologic 

„Alexandru Vlahuță” 

Podul 

Turcului 

Bacău Pagu Simona Viitorul meu! a XII-a I 

 

 

Președinte de onoare al AÎIC, 

Prof. Rupesac Ecaterina 

 

Președinte al AÎIC, 

Prof. Moraru Constanda 
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Indice alfabetic al autorilor 
 

 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Titlul lucrării Pag. 

Alexandroaie Lenuța Rolul activităților extrașcolare în educația preșcolarilor 401 

Andriescu 

Gabrielamarinela 

Dezvoltarea creativității la școlarul mic prin activități integrate 225 

Archip Mădălina Rolul cadrului didactic în stimularea şi formarea personalităţii 

elevilor 

80 

Ardelean Amalia 

Loredana 

Ce putem face pentru Planeta Albastră?                                    120 

Babaşcu Elena  Rolul cadrului didactic în stimularea şi formarea personalităţii 

elevilor 

80 

Baciu Liliana Rolul cadrului didactic în stimularea și în formarea elevilor 83 

Baciu Mariana Stimularea  personalităţii  copiilor  prin activităţile  extraşcolare 409 

Badiu Iuliana Fiecare copil este unic- copiii cu deficit de atenție au dreptul la 

o educație de calitate 

287 

Banciu Marinela Cultivarea creativității la școlarul mic 129 

Barbu Clara Rolul cadrului didactic în formarea personalității elevilor  79 

Barbu Simona-

Florentina 

Rolul și importanța activităților extrașcolare 403 

Barbu-Florescu Doina Jocul Căiuților din Bucovina 374 

Berea Alexandra –

Elena 

Metode de activizare a elevilor în procesul instructiv-educativ 242 

Bîrsan Daniela Activităţile de tip outdoor – o alternativă de dragul și pe 

placul copiilor 

103 

Bob Ioana Maria Impactul activităților extracurriculare asupra randamentului 

școlar 

364 

Boboc Daniela Viitorul 275 

Bondari Irina-Mihaela Managementul învăţării creative în cadrul activităţilor artistico-

plastice 

62 

Bordianu Cătălina 

Mihaela  

Jocuri de dezvoltare personală aplicate elevilor claselor primare 293 

Botescu Georgeta 

Angelica 

Activitățile integrate și eficiența lor în actul didactic 209 

Buracai  Negidan Modalități de dezvoltare a creativității la preșcolari 159 

Burcin Luiza Elena Fiecare copil e unic 282 

Buruiană Gina Metode alternative de evaluare 156 

Caragop Chirața Să dăm atenţie copilului!        324 

Călin Daciana Textul literar - suport pentru dezvoltarea personală a elevului 184 

Căltuț-Ionescu 

Florentina 

Suntem  unici 335 

Cârnu Adela Proiect didactic de activitate integrată la Limba și literatura 

română                 

259 

Cârstocea Claudia Predă cu bucurie și după pandemie! 39 

Cernat Monica-Iuliana Abordarea integrată a conținuturilor în ciclul primar 203 

Chircu Cristina Stimularea creativității micului școlar prin lectură          328 

Chivu Andreea 

Gabriela  

Rolul jocului didactic în dezvoltarea creativității elevilor 167 
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Chivulescu Cristina Rolul resurselor digitale în instruirea centrată pe competențe 93 

Cioară Maria Dezvoltarea   potențialului creativ al școlarului  mic 131 

Ciobanu Camelia Metode moderne pentru optimizarea predării- învățării- 

evaluării - Teoria lui Edward de Bono - Pălăriile gânditoare 

245 

Ciubotaru Alina Jocurile de mișcare. Influența lor asupra dezvoltării 

personalității la școlarul mic 

304 

Ciucă Fevronia Valorificarea elementelor de istorie şi geografie locală în 

activităţile şcolare şi extraşcolare 

417 

Codreanu Claudia Predă cu bucurie și după pandemie! 39 

Comorașu Aura Proiectul educațional „Revelația artei la Școala Gimnazială 

Sascut” 

378 

Cornea Graţiela Calitate şi creativitate. Creativitatea ca joc al inteligenţei  107 

Covaleov Manuela Jurnalul clasei-activități on line  299 

Cozma Mihaela Esenţa educaţiei estetice 359 

Custara Elisabeta Descoperă ştiinţa prin experimente  223 

Dascălu Radu Constructivismul în învățământul românesc 36 

David Ana-Lidia Rolul activităților extrașcolare în dezvoltarea personalității 

elevilor 

399 

David Doina Matematica, între muncă și joacă 239 

David Doina Siguranța elevilor – activități educative realizate în cadrul 

programului național „Școala Siguranței Tedi” 

405 

Dăscălașu Mariana Promovarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător 

în activităţile extracurriculare 

382 

Della Sultana Activitatea de dezvoltare personală, de socializare și de 

adaptare a copilului de 6-7 ani în mediul școlar 

221 

Diaconu Mirela-Raluca Rolul învățătorului în dezvoltarea personalității școlarului.  321 

Dode Elena- Letiția Elemente de compoziție utilizate în lecțiile de limba și literatura 

română pentru stimularea creativității elevilor 

140 

Dogaru Aneta Nicoleta Excursia școlară  362 

Florea Mariana-

Gabriela 

Rolul activităților integrate în învățământul primar 271 

Fricosu Ionelia Relaţia profesor-elev şi implicaţiile acesteia în formarea 

personalităţii elevilor  

77 

Gîdiuță Corina Jocul Căiuților din Bucovina 374 

 Hordencu Ioana Jocul - explorarea creativă a lumii din jurul copiilor 150 

Iancu Liliana Concret și abstract în studiul matematicii la ciclul primar 215 

Iliescu Daniela- 

Mihaela 

Să fim prieteni!-Promovarea educației de calitate, incluzivă și 

fără bullying în grădiniță  

176 

Iliescu Oana Rolul abilităților sociale în dezvoltarea autonomiei și stabilității 

emoționale a micului școlar 

312 

Iliescu Simona Rolul abilităților sociale în dezvoltarea autonomiei și stabilității 

emoționale a micului școlar 

312 

Ion Florina Violeta Raportul dintre personalitatea profesorului și a elevului 75 

Ion Maria-Mirela Paralelă între abordarea tradițională și cea integrată a jocului 

didactic în activitățile matematice 

250 

Ion Marinela Carmen Etica personală și valorile morale în lecțiile de dezvoltare 

personală 

53 

Ionascu Mirela Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea culturală a 

elevilor 

389 

Iosif Gabriela Colaborarea școlii cu familia 47 
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Itu Daniela Emilia Modalități de abordare integrată a opționalului de Educație 

Financiară la preșcolari 

248 

Itu Maria-Alexandra Modalități de abordare integrată a opționalului de Educație 

Financiară la preșcolari 

248 

Ivan Adela Ionica Fiecare copil este unic- copiii cu deficit de atenție au dreptul la 

o educație de calitate 

287 

Ivan Cristina Tipuri de  texte. Strategii didactice de predare-învățare  190 

Laszlo Nicoleta Abordarea integrată în învățământul preșcolar 206 

Lázár Anikó Dezvoltarea creativității elevilor în ciclul primar 136 

Lazăr Carmen Elemente de compoziție utilizate în lecțiile de limba și literatura 

română pentru stimularea creativității elevilor 

140 

Lăudoiu Daniela Constructivismul în învățământul românesc 36 

Lungu Tudorița Rolul  artelor scenice în dezvoltarea competențelor socio-

emoționale la elevii cu  C.E.S. 

307 

Manta Oana Predă cu bucurie și după pandemie! 39 

Matache Larisa Stimularea  prin  jocuri  didactice  a creativității elevilor 182 

Măncuț Marinela Activitățile matematice - abordări novatoare, din prisma Noului 

curriculum pentru educaţie timpurie 

211 

Măntoiu Mihaela Google Translate - (dez)avantajele traducerii automate a 

structurilor fixe 

196 

Mărginean Adriana 

Lucia 

Proiect tematic „Cartea” 163 

Mărginean Gheorghe 

Vasile 

Proiect tematic „Cartea” 163 

Medgid Melec Rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea culturală a 

preșcolarilor 

395 

Miercan Georgiana 

Nicoleta 

Creativitatea ca joc al inteligenței 127 

Mihai Alina Rolul și funcțiile materialului didactic în desfățurarea 

activităților cu caracter matematic din grădiniță 

170 

Milcu Anica Fiecare copil e unic 284 

Modrigan Emilia Abordarea integrată a activităților educaționale prin sistemul de 

învățare NTC 

201 

Moraru Constanda Matematica prin toate simțurile- Jocuri didactice pentru clasele 

primare 

302 

Moraru Simona-Alisa Activitățile extrașcolare, punte spre viitor 351 

Moța Ionela Marina Metode moderne și tradiționale de stimulare a creativității 

preșcolarilor 

69 

Năstase Aurelia Predarea disciplinelor economice – între rigurozitate și 

creativitate 

256 

Nedelcu Alina- Doina Învățăm în ritm propriu- Suntem unici! 297 

Nicolaev Mihaela Strategii de  consiliere de grup a copiilor de vârstă școlară mică 330 

Nistoroiu Veronica Sfaturi pentru părinţi privind orientarea copiilor spre lectură ca 

activitate recreativă sănătoasă şi utilă 

420 

Niță Adina Diana Integrarea copiilor cu CES 291 

Noaghiu Cristina Călătorie în lumea legendelor Brașovului 114 

Oanță Aurora Integrarea copiilor cu CES 291 

Ochiuleț Cristina Competențele cheie în activitatea didactică 51 

Olaru Florentina Abordarea integrată a conținuturilor în cadrul proiectului 

interdisciplinar ”Supereroii prieteniei”  

345 
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Pagu Nelu Rolul profesorului în formarea elevului 91 

Pagu Roxana Rolul profesorului în formarea elevului  91 

Palasca Simona Șezătoare tradițională la lumina bradului. Un posibil algoritm 

de lucru 

413 

Papadopol Luminița Rolul cadrului didactic în stimularea și în formarea 

personalității                                            

86 

Pelican Marioara Metode activ-participative folosite în ciclul primar 65 

Petrescu Paloma Atitudinea, de la concepte la competențe 29 

Popa Adriana Factorii facilitatori/ inhibitori ai formării creativităţii elevilor în 

şcoală 

146 

Popa Gabriela-Monica Caracteristici ale creativității la elevii deficienți de auz 

 

112 

Popescu Emilia Viorica Superputerea învățătorilor 98 

Popovici  Speranţa Demersul  didactic   creativ 134 

Popovici Horia Demersul  didactic   creativ 134 

Puețu Giorgiana Elena Metode moderne și tradiționale de stimulare a creativității 

preșcolarilor 

69 

Radu Elena De ce si cum se realizează activitățile extracurriculare? 357 

Rășchitor Simona Rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea culturală a 

copiilor 

386 

Rupesac Ecaterina Formarea și dezvoltarea gândirii matematice la școlarul mic 230 

Savin Mirela Mindfulness și actul didactic 72 

Secu Lara Elena Importanța caracteristicilor cadrului didactic în formarea 

personalității elevilor 

57 

Segărceanu Mihaela Scrierea creativă în ciclul primar 180 

Simion Cristina  Siguranța elevilor – activități educative realizate în cadrul 

programului național „Școala Siguranței Tedi” 

405 

Soponaru Ana 

Petronela 

Contributia activităților extracurriculare în dezvoltarea 

personalității copiilor 

354 

Stamin Elena Ana Învățăm în ritm propriu- Suntem unici! 297 

Stancu Marilena Inadaptarea școlară- studiu de specialitate 289 

Stănică Carmen Rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea culturală a 

elevilor 

393 

Stroe Ortansa Impactul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea 

personalităţii elevilor 

366 

Suță Maria Promovarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător 

în activităţile extracurriculare 

382 

Șerban Cătălina Rolul profesorilor în formarea și pregătirea elevilor 89 

Şogor Marioara Calitate şi creativitate. Creativitatea ca joc al inteligenţei  107 

Șuteu Laura Inteligențele multiple- valorificarea unicității 

personalității                 elevilor 

236 

Tănăsescu Mihaela Copilul în lumea cuvintelor 279 

Theodorescu Alina 

Cristina 

Lefopicii în Programul ROEDUSEIS 422 

Toma Carmen-Cristina Rolul activităților extrașcolare în educația preșcolarilor 401 

Tudor Claudia Gina Stimularea creativității micului școlar prin lectură          328 

Țîrc Ștefania-Teodora Creativitate, imaginație și evoluție 124 

Varsami Nicoleta Valorificarea elementelor de istorie şi geografie locală în 

activităţile şcolare şi extraşcolare 

417 
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Vîrban Verginia Importanța activităților extracurriculare 

 în viața elevilor 

372 

Vlad Mihaela Şcoala viitorului educaţional - Școala incluzivă 339 

Voinea Letiția Ioana  Situațiile de criză educațională în clasă 96 

Vulpeș Vasilica 

Daniela 

Abordarea integrată a activităților educaționale prin sistemul de 

învățare NTC 

201 

Zecheru Florina Poveștile, calea către o învățare magică 254 
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Bîrsan Daniela Activităţile de tip outdoor – o alternativă de dragul și pe 

placul copiilor 

103 

Cornea Graţiela Calitate şi creativitate. Creativitatea ca joc al inteligenţei  107 

Şogor Marioara 

Popa Gabriela-

Monica 

Caracteristici ale creativității la elevii deficienți de auz 
 

112 

Noaghiu Cristina Călătorie în lumea legendelor Brașovului 114 

Ardelean Amalia 

Loredana 

Ce putem face pentru Planeta Albastră?                                    120 

Țîrc Ștefania-Teodora Creativitate, imaginație și evoluție 124 

Miercan Georgiana 

Nicoleta 

Creativitatea ca joc al inteligenței 127 

Banciu Marinela Cultivarea creativității la școlarul mic 129 

Cioară Maria Dezvoltarea   potențialului creativ al școlarului  mic 131 

Popovici  Speranţa Demersul  didactic   creativ 134 

Popovici Horia 

Lázár Anikó Dezvoltarea creativității elevilor în ciclul primar 136 

Dode Elena- Letiția Elemente de compoziție utilizate în lecțiile de limba și literatura 

română pentru stimularea creativității elevilor 

140 

Lazăr Carmen 

Popa Adriana Factorii facilitatori/ inhibitori ai formării creativităţii elevilor în 

şcoală 

146 

 Hordencu Ioana Jocul - explorarea creativă a lumii din jurul copiilor 150 

Buruiană Gina Metode alternative de evaluare 156 

Buracai  Negidan Modalități de dezvoltare a creativității la preșcolari 159 

Mărginean Adriana 

Lucia 

 

Proiect tematic „Cartea” 

 

163 

Mărginean Gheorghe 

Vasile 

Chivu Andreea 

Gabriela  

Rolul jocului didactic în dezvoltarea creativității elevilor 167 

Mihai Alina Rolul și funcțiile materialului didactic în desfățurarea 

activităților cu caracter matematic din grădiniță 

170 

Iliescu Daniela_ 

Mihaela 

Să fim prieteni!-Promovarea educației de calitate, incluzivă și 

fără bullying în grădiniță  

176 

Segărceanu Mihaela Scrierea creativă în ciclul primar 180 
Matache Larisa Stimularea  prin  jocuri  didactice  a creativității elevilor 182 

Călin Daciana Textul literar - suport pentru dezvoltarea personală a elevului 184 

Ivan Cristina Tipuri de  texte. Strategii didactice de predare-învățare  190 

Măntoiu Mihaela Google Translate - (dez)avantajele traducerii automate a 

structurilor fixe 

196 
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Secțiunea nr. 3: Abordare integrată 199 

Modrigan Emilia  

Abordarea integrată a activităților educaționale prin sistemul de 

învățare NTC 

201 

Vulpeș Vasilica 

Daniela 

Cernat Monica-

Iuliana 

Abordarea integrată a conținuturilor 

în ciclul primar 

203 

Laszlo Nicoleta Abordarea integrată în învățământul preșcolar 206 

Botescu Georgeta 

Angelica 

Activitățile integrate și eficiența lor în actul didactic 209 

Măncuț Marinela Activitățile matematice - abordări novatoare, din prisma Noului 

curriculum pentru educaţie timpurie 

211 

Iancu Liliana Concret și abstract în studiul matematicii la ciclul primar 215 

Della Sultana Activitatea de dezvoltare personală, de socializare și de 

adaptare a copilului de 6-7 ani în mediul școlar 

221 

Custara Elisabeta Descoperă ştiinţa prin experimente  223 

Andriescu 

Gabrielamarinela 

Dezvoltarea creativității la școlarul mic prin activități integrate 225 

Rupesac Ecaterina Formarea și dezvoltarea gândirii matematice la școlarul mic 230 

Șuteu Laura Inteligențele multiple- valorificarea 

unicitățiipersonalității                 elevilor 

236 

David Doina Matematica, între muncă și joacă 239 

Berea Alexandra –

Elena 

Metode de activizare a elevilor în procesul instructiv-educativ 242 

Ciobanu Camelia Metode moderne pentru optimizarea predării- învățării- 

evaluării - Teoria lui Edward de Bono - Pălăriile gânditoare 

245 

Itu Daniela Emilia 

 

 

Modalități de abordare integrată a opționalului de Educație 

Financiară la preșcolari 

248 

Itu Maria-Alexandra 

Ion Maria-Mirela Paralelă între abordarea tradițională și cea integrată a jocului 

didactic în activitățile matematice 

250 

Zecheru Florina Poveștile, calea către o învățare magică 254 

Năstase Aurelia Predarea disciplinelor economice – între rigurozitate și 

creativitate 

256 

Cârnu Adela Proiect didactic de activitate integrată la Limba și literatura română                 259 

Florea Mariana-

Gabriela 

Rolul activităților integrate în învățământul primar 271 

Boboc Daniela Viitorul 275 

 

- Secțiunea nr. 4: Fiecare copil e unic ( tratarea diferențiată, desegregarea, 

elevi cu ces, elevi capabili de performanță) 

 

277 

Tănăsescu Mihaela Copilul în lumea cuvintelor 

 

279 

Burcin Luiza Elena Fiecare copil e unic 282 

Milcu Anica Fiecare copil e unic 

 

284 

Badiu Iuliana Fiecare copil este unic- copiii cu deficit de atenție au dreptul la 

o educație de calitate  

287 

Ivan Adela Ionica 

Stancu Marilena Inadaptarea școlară- studiu de specialitate 289 

Niță Adina Diana Integrarea copiilor cu CES 291 
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Oanță Aurora 

Bordianu Cătălina 

Mihaela  

Jocuri de dezvoltare personală aplicate elevilor claselor primare 293 

Nedelcu Alina- Doina Învățăm în ritm propriu- Suntem unici! 297 

Stamin Elena Ana 

Covaleov Manuela Jurnalul clasei-activități on line  299 

Moraru Constanda Matematica prin toate simțurile- Jocuri didactice pentru clasele 

primare 

302 

Ciubotaru Alina Jocurile de mișcare. Influența lor asupra dezvoltării 

personalității la școlarul mic 

304 

Lungu Tudorița Rolul  artelor scenice în dezvoltarea competențelor socio-

emoționale la elevii cu  C.E.S. 

307 

Iliescu Oana Rolul abilităților sociale în dezvoltarea autonomiei și stabilității 

emoționale a micului școlar 

312 

Iliescu Simona 

Diaconu Mirela-

Raluca 

Rolul învățătorului în dezvoltarea personalității școlarului.  321 

Caragop Chirața Să dăm atenţie copilului!        324 

Chircu Cristina Stimularea creativității micului școlar prin lectură         328 

Tudor Claudia Gina 

Nicolaev Mihaela Strategii de  consiliere de grup a copiilor de vârstă școlară mică 330 

Căltuț-Ionescu 

Florentina 

Suntem  unici 335 

Vlad Mihaela Şcoala viitorului educaţional - Școala incluzivă 339 

 

Secțiunea nr. 5: Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea culturală a 

elevilor 

343 

Olaru Florentina Abordarea integrată a conținuturilor în cadrul proiectului 

interdisciplinar ”Supereroii prieteniei”  

345 

Moraru Simona-Alisa Activitățile extrașcolare, punte spre viitor 351 

Soponaru Ana 

Petronela 

Contributia activităților extracurriculare în dezvoltarea 

personalității copiilor 

354 

Radu Elena De ce si cum se realizează activitățile extracurriculare? 357 

Cozma Mihaela Esenţa educaţiei estetice 359 

Dogaru Aneta 

Nicoleta 

Excursia școlară  362 

Bob Ioana Maria Impactul activităților extracurriculare asupra randamentului 

școlar 

364 

Stroe Ortansa Impactul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea 

personalităţii elevilor 

366 

Vîrban Verginia Importanța activităților extracurriculare 

 în viața elevilor 

372 

Barbu-Florescu Doina Jocul Căiuților din Bucovina 374 
Gîdiuță Corina 

Comorașu Aura Proiectul educațional „Revelația artei la Școala Gimnazială 

Sascut” 

378 

Dăscălașu Mariana Promovarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător 

în activităţile extracurriculare 

382 

Suță Maria 

Rășchitor Simona Rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea culturală a 

copiilor 

386 

Ionascu Mirela Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea culturală a 

elevilor 

389 
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Stănică Carmen Rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea culturală a 

elevilor 

393 

Medgid Melec Rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea culturală a 

preșcolarilor 

395 

David Ana-Lidia Rolul activităților extrașcolare în dezvoltarea personalității 

elevilor 

399 

Alexandroaie Lenuța  

Rolul activităților extrașcolare în educația preșcolarilor 

401 

Toma Carmen-

Cristina 

Barbu Simona-

Florentina 

Rolul și importanța activităților extrașcolare 403 

David Doina Siguranța elevilor – activități educative realizate în cadrul 

programului național „Școala Siguranței Tedi” 

405 

Simion Cristina 

Baciu Mariana Stimularea  personalităţii  copiilor  prin activităţile  extraşcolare 409 

Palasca Simona Șezătoare tradițională la lumina bradului. Un posibil algoritm 

de lucru 

413 

Ciucă Fevronia Valorificarea elementelor de istorie şi geografie locală în 

activităţile şcolare şi extraşcolare  

417 

Varsami Nicoleta 

Nistoroiu Veronica Sfaturi pentru părinţi privind orientarea copiilor spre lectură ca 

activitate recreativă sănătoasă şi utilă 

420 

Theodorescu Alina 

Cristina 

Lefopicii în Programul ROEDUSEIS 422 

 

Tabele cu rezultatele obținute de  elevii participanți la concursul „Așa văd eu 

viitorul”” 

427 

Artă plastică - grupa mijlocie 429 

Artă plastică - grupa mare 430 

Artă plastică - clasa pregătitoare 431 

Artă plastică - clasa I 433 

Artă plastică - clasa a II-a 436 

Artă plastică - clasa a III-a 440 

Artă plastică - clasa a IV-a 443 

Abilități practice 445 

Creații literare 447 

Indice alfabetic al autorilor 451 
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