
1 

 

ASOCIAȚIA ÎNVĂȚĂTORILOR ȘI INSTITUTORILOR CONSTĂNȚENI 

Coordonator volum Prof. Ecaterina Rupesac 

 

 

 

 

DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI – 

DEMERS DIDACTIC CREATIV 

 

 
SIMPOZIONUL NAȚIONAL 

EDIȚIA A XII - A 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CONSTANȚA 

23 FEBRUARIE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEZVOLTAREA PERSONALĂ A COPILULUI – 

DEMERS DIDACTIC CREATIV 

Simpozion al cadrelor didactice 

Secțiunile simpozionului: 

 Rolul cadrului didactic în stimularea şi în formarea personalităţii elevilor 

 Relaţia dintre  limbaj şi  realitate 

 Calitate şi creativitate 

 Abordare integrată 

 Creativitatea ca joc al inteligenţei 

 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: „Copilăria” 

Perioada derulării: 18 februarie 2019 - 23 februarie 2019 

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

SIMPOZION NAŢIONAL 
 

23 FEBRUARIE 2019 
 

PROGRAMUL ZILEI 
 

Biblioteca Județeană „I. N. Roman” Constanța 
 

10.30 – Deschiderea festivă a simpozionului 

10.30 – 11.00 – Invitaţii  au cuvântul! 
 Reprezentantul Consiliului Judeţean 
 Reprezentantul Primăriei 
 Reprezentantul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa; 
 Reprezentantul Casei Corpului Didactic Constanţa;  
 Reprezentantul Bibliotecii Județene „I. N. Roman” Constanța 
 Reprezentantul Școlii Gimnaziale Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 
 Reprezentantul Colegiului Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanţa; 
 Reprezentantul Asociației Învățătorilor și Institutorilor Constănțeni 

 

11.00 – 13.00 
 Prof. dr. Anamaria Ciobotaru - Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” 

Constanța - „Transdisciplinaritatea - necesitate a lumii contemporane” 
 Prof. Daniela Lăudoiu, consilier superior pentru învățământul preșcolar și primar – Centrul 

Naţional de Evaluare şi Examinare – „Evaluarea competențelor fundamentale la 
finalul clasei a II-a – valorificarea rezultatelor” 

 Prof. Radu Dascălu, consilier superior pentru învățământul primar – Centrul Naţional de 
Evaluare şi Examinare – „Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul 
primar la finalul clasei a IV-a – rolul în diagnoza sistemului de învăţământ românesc 
la nivel primar” 

 Prof. Ion  Tiotioi, pensionar, Constanța– „ Pentru un învățământ matematic de calitate” 
 Ciprian Lepădatu - Asociația Comitetului Județean al Părinților, Constanța- „Naturalissim 

junior - educația alimentara prin joacă și experimentare”  
 Lector univ. dr. Costin Șorici  - Universitatea „Ovidius” Constanţa - „Învățarea prin proiecte - 

cheia dezvoltării de abilități și competențe în educația secolului al XXI-lea” 
 Prof. univ. dr. Olga Duţu- Constanţa  - „Noi provocări ale educației în „ultimele zile ale 

Occidentului” 
 Trainer Călin Mateian - Matte`s Way - „Social media - unde e limita între educație și 

consum?” 
 

Pauză de prânz 
 

Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 
 

13.00 – 14.00 – Vizitarea expoziţiei „Dezvoltarea personală a elevului – rezultat al unui demers 

didactic creativ” cu lucrări ale elevilor 
               

Lucrările pe secţiuni 
 

14.00 – 16.00 – Lucrările pe cele  șase secţiuni 

16.15- 17.00   -  În loc de încheiere (O privire critică asupra zilei şi... Privind înainte, spre o nouă 

ediţie...  
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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 

 COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” CONSTANȚA 

 MATTE’S WAY 

 NEURON ENGLISH 

 TECHNOKIDS 

 ASOCIAȚIA CREATIVE HUMAN DEVELOPMENT 

 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 

Lector univ. dr. Costel Șorici 

Prof. dr. Anamaria Ciobotaru 

Dr. Corina Apostoleanu  

Psiholog Mateian Rodica   

Prof. Călin Mateian  

Prof. Melina Iordache 

Prof. Viorel Dolha 

Prof. Doina David 

Prof. Constanda Moraru 

Lepădatu Ciprian 

Dan Cernat 
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ECHIPA DE EVALUARE A LUCRĂRILOR ELEVILOR: 
 

 

prof. înv. primar Iuliana Badiu 

prof. înv. primar Chirața Caragop 

prof. înv. primar Elena Cușu 

prof. înv. primar Doina David  

prof. înv. primar Sultana Della 

prof. înv. primar Georgeta Lungu 

prof. înv. primar Constanda Moraru 

prof. înv. primar Georgiana Oance 

prof. înv. primar Cristina Ochiuleț 

prof. înv. primar Silvia Opincaru 

înv. Aurelian Rizoiu 

prof. înv. primar Ecaterina Rupesac 

prof. înv. primar Mihaela Segărceanu 

prof. înv. primar Marilena Stancu 

prof. înv. preșcolar Șerbatiuc Simona 

prof. înv. primar Laura Cerasela Șuteu 

prof. înv. primar Nicoleta Varsami 
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ECHIPA DE ORGANIZARE A EXPOZIȚIEI  

CU LUCRĂRILE ELEVILOR: 
 

 

prof. înv. primar Iuliana Badiu 

prof. înv. primar Chirața Caragop 

prof. înv. primar Elena Cușu 

prof. înv. primar Doina David  

prof. înv. primar Sultana Della 

prof. înv. primar Georgeta Lungu 

prof. înv. primar Constanda Moraru 

prof. înv. primar Georgiana Oance 

prof. înv. primar Cristina Ochiuleț 

înv. Aurelian Rizoiu 

prof. înv. primar Ecaterina Rupesac 

prof. înv. primar Marilena Stancu 

prof. înv. preșcolar Șerbatiuc Simona 

prof. înv. primar Laura Cerasela Șuteu 

prof. înv. primar Nicoleta Varsami 
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ECHIPA DE ORGANIZARE A SIMPZIONULUI: 
 

 

Dr. Corina Apostoleanu  

prof. înv. primar Elena Babașcu 

prof. înv. primar Iuliana Badiu 

prof. dr. Anamaria Ciobotaru 

prof. înv. primar Elena Cușu 

prof. înv. primar Doina David 

prof. înv. primar Sultana Della 

prof. înv. primar Georgeta Lungu 

prof. înv. primar Constanda Moraru 

prof. înv. primar Georgiana Oance 

prof. înv. primar Cristina Ochiuleț 

înv. Aurelian Rizoiu 

prof. înv. primar Ecaterina Rupesac 

prof. înv. primar Marilena Stancu 

prof. înv. primar Laura Cerasela Șuteu 

prof. înv. primar Nicoleta Varsami 

prof. înv. primar Florina Zecheru 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 

23 februarie 2019 

Lucrări în plen 

N

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Lepadatu Ciprian  

Dan Cernat 

 Comitetul de părinți Constanța Constanța Naturalissim junior - educația alimentară 

prin joacă și experimentare  

2.  Dascălu Radu consilier 

superior 

învățământ

ul primar 

Centrul Național de Evaluare 

și Examinare 

București  Evaluarea competenţelor fundamentale 

dobândite în ciclul primar la finalul clasei a 

IV-a – rolul în diagnoza sistemului de 

învăţământ românesc la nivel primar 

3.  Lăudoiu Daniela consilier 

superior 

învățămân

tul 

preșcolar 

și primar 

Centrul Național de Evaluare 

și Examinare 

București  Evaluarea competențelor fundamentale la 

finalul clasei a II-a – valorificarea 

rezultatelor 

4.  Călin Mateian Prof.  București  Social media - unde e limita între educație și 

consum? 

5.  Sorici Costin Lector 

univ. dr. 

Universitatea „Ovidius” Constanța  Constanța Învățarea prin proiecte – cheia dezvoltării de 

abilități și competențe în educația secolului 

XXI 

6.  Duțu Olga Prof. univ. 

dr. 

 Constanța  Constanța Noi provocări ale educației în „ultimele zile 

ale Occidentului” 

7.  Tiotioi Ion Prof.   Constanța  Constanța Pentru un învățământ matematic de calitate 

8.  Ciobotaru Anamaria Prof. dr. Colegiul Național Pedagogic 

„Constantin Brătescu” 

Constanța  Constanța Transdisciplinaritatea - necesitate a lumii 

contemporane 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 

23 februarie 2019 

 

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

 
 

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

             prof. înv. primar Ecaterina Rupesac - Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian”Constanța, președinte de onoare al AÎIC  

  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.  Petre Cristian Prof. univ. 

dr. 

Facultatea de Psihologie și 

Științele educației 

Constanța  Constanța  

Dimensiuni si mecanisme ale 

transpoziției didactice 2.  Stamen Mariana studentă Universitatea „Ovidius” Constanța  Constanța 

3.  Rupesac Ecaterina Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța  Constanța Rolul cadrului didactic în creșterea calității 

învățământului 

4.  Turkoglu Serin Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 39 

„Nicolae Tonitza” 

Constanța  Constanța Rolul cadrului didactic în formarea 

deprinderilor de viață 

5. 4 Șuteu Laura Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Nr. 11 

„Dr. C-tin Angelescu" 

Constanța  Constanța Rolul cadrului didactic în integrarea elevilor 

cu tulburări din spectrul autist 

6.  Areş Roxana Prof. înv. 

Preșcolar 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 64 Galați Galați Rolul cadrului didactic în stimularea şi în 

formarea personalităţii preşcolarilor 

7.  Cîju Iuliana Prof. Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța  Constanța Rolul temelor pentru acasă 

8.  Konta Terezia Doina Prof. Casa Corpului Didactic MM 

Colegiul Economic „Nicolae 

Titulescu” 

Baia Mare Maramureș Strategii de optimizare a învățării 

 

9.  Ifrim Paula Educatoare  Grădiniţa cu Program 

Prelungit „Albă ca Zăpada” 

Feteşti Ialomița Formarea abilităţilor de gândire laterală. 

studiu de caz                                                                             
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10.  Burlacu Irina 

Niculina 

Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța  Constanța  

Proiectul educațional - mijloc de învățare 

creativă 11.  Iliescu Simona 

Luminița 

Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța  Constanța 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 

23 februarie 2019 

 

Secțiunea nr. 2: RELAŢIA DINTRE  LIMBAJ ŞI  REALITATE 

 

Moderatori:  consilier CNEE Daniela Lăudoiu    prof. Daciana Călin - Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța 

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

                     prof. înv. primar Elena Cușu - Școala Gimnazială Nr. 7 „Remus Opreanu” Constanța 

          prof. înv. primar Sultana Della, Școala Gimnazială Nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu” Constanța 

 

N

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Mîndru Maria Prof. înv. 

primar 

Liceul Teoretic „Carmen 

Sylva” 

Eforie Sud Constanța Alcătuirea unei scrisori - valențe 

educative și terapeutice 

2.  Popa Alina-

Luminița-Cristina 

Prof. Școala Gimnazială Nr. 28 

”Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Coordonate și strategii în didactica modernă 

aplicată 

 

3.  Dinescu Laura Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială nr.37 Constanța  Constanța Creativitate și diferențiere în orele de 

comunicare în limba română 

4.  Deonise Corina Prof. Liceul Tehnologic Nr. 1 Mărăcineni Argeș Folosirea computerului  în stimularea 

limbajului la elevi 

5.  Della Sultana Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 11 „C. 

Angelescu” 

Constanța  Constanța Importanța lecturii în dezvoltarea gândirii 

critice 

6.  Constantin Alina Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 6 „” Constanța  Constanța Învățarea prin cooperare - Arborele lui 

Sapropelic 

7.  Călin Daciana Prof. Liceul cu Program Sportiv 

„Nicolae Rotaru” 

Constanța  Constanța Învățăm să ne jucăm. Clasa a IX-a 

8.  Gazi Cidem Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială „Mihail 

Sadoveanu” 

Medgidia Constanța  

Puncte de vedere privind predarea orelor de 

lectură la  ciclul primar 

 
9.  Neculae Petruța Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială „Mihail 

Sadoveanu” 

Medgidia Constanța 



16 

 

10.  Cârnu Adela Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 39 

„Nicolae Tonitza” 

Constanța  Constanța Relevanţa textelor în orele de limba română 

- „Jurnalul de lectură" 

11.  Cușu Elena Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 7 

„Remus Opreanu” 

Constanța  Constanța Rolul lecturii în dezvoltarea creativității 

elevului 

12.  Iordan Dana Elena Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnaziala Nr. 2 Islaz Teleorman Stimularea creativă la lecțiile de abecedar                  

13.  Chircu Cristina Prof. Școala Gimnazială Nr. 24 

„Ion Jalea” 

Constanța  Constanța Specificul relațiilor de comunicare între 

profesor și elev 

14.  Chiriac Simona          

         

Prof. Școala Gimnazială Nr. 39 

„Nicolae Tonitza” 

Constanța  Constanța  

Textul narativ, proiect de lectie                      

        

 
15.  Babascu Elena Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 39 

„Nicolae Tonitza” 

Constanța  Constanța 

16.  Noaghiu Cristina Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr.15 Brașov Brașov Călătorie în țara imaginației 

17.  Pavel Viorica Prof. înv. 

primar 

Liceul de Arte „George 

Georgescu” 

Tulcea  Tulcea  Particularitățile gândirii și ale limbajului la 

școlarul mic 

18.  Tănase Ileana Prof. Liceul Tehnologic Nr. 1 Mărăcineni Argeș Folosirea computerului  în stimularea 

limbajului la elevi 

19. D Dăboveanu Diana Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 1 Islaz Teleorman Creativitatea în orele de compunere la ciclul 

primar 

20.  Cilichidreanu 

Cornelia Roxana  

 

Prof. ȋnv. 

preșcolar 

Grădinița cu Program 

Prelungit Nr. 64 

Galați Galați Rolul cadrului didactic în stimularea şi în 

formarea personalităţii elevilor 

21.  Măntoiu Ana 

Mihaela 

Prof. Școala Gimnazială Nr. 28 

”Dan Barbilian” 

Constanța Constanța Structurile fixe în română și engleză. 

Aspecte contrastive de ordin morfologic 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 

23 februarie 2019 

Secțiunea nr.3: CALITATE ŞI CREATIVITATE 

Moderatori:   consilier CNEE Radu Dascălu 

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

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

           prof. înv. primar Nicoleta Varsami - Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Macri Cecilia Prof. CMBRAE București  Principalele cauze sociale și pedagogice ale 

anxietății la copiii din clasa pregătitoare 

2.  Delureanu Eliza Prof. Şcoala Gimnazială 

“Tudor Vladimirescu” 

Târgovişte Dâmbovița  

Creativitatea - cunoaşterea şi stimularea ei 

 3.  Vlăşceanu Maria Prof. Şcoala Gimnazială 

“Tudor Vladimirescu” 

Târgovişte Dâmbovița 

4.  Ciucă Fevronia Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 

28 „Dan Barbilian” 

Constanța  Constanța  

Educația bazată pe inteligența emoțională 

 5.  Varsami Nicoleta Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 

28 „Dan Barbilian” 

Constanța  Constanța 

6.  Ivan Adela- Ionica Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 

30 „Gheorghe Țițeica” 

Constanța Constanța  

Identificarea  elevilor cu adhd- o premiză a 

incluziunii școlare 

 
7.  Nedelcu Alina- Doina Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 

30 „Gheorghe Țițeica” 

Constanța Constanța 

8.  Stamin Elena-Ana Prof. Școala Gimnazială 

Specială nr.1 

București  Impactul deficitului de atenție asupra 

activității școlare  

9.  Dascălu Radu profesor 

educație 

socială și 

cultură civică 

Școala Gimnazială Nr. 

195 

București   

Statutul disciplinei școlare în educația 

socială în curricula actuală 

 

10.  Sfetcu-Negoiță Mihai profesor 

psihopedago 

gie specială 

Liceul Tehnologic 

Special ,,Ion 

Teodorescu” 

Slobozia Ialomița 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 

23 februarie 2019 

 

Secțiunea nr. 4: ABORDARE INTEGRATĂ 

 

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

          prof. înv. primar Ecaterina Rupesac - Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian”Constanța, președinte de onoare al AÎIC  

  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.  Segărceanu Mihaela Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța  Constanța Cheia elevilor de succes 

2.  Simion Cristina Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța  Constanța Colaborarea internațională utilizând 

resursele digitale 

3.  Micu Antonia Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială „Mircea 

Eliade” 

Craiova Dolj   

Lecția centrată pe elev - ghid de bune 

practici 

 
4.  Crețan Valentina Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială „Mircea 

Eliade” 

Craiova Dolj  

5.  Dinică Dana Oana Prof. Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța  Constanța Proiectarea integrată la limba engleză 

6.  Moraru Constanda Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța  Constanța Proiectarea și predarea integrată 

7.  Vanca Gianina 

Julieta 

Prof. înv. 

primar 

Colegiul Naţional „Emil 

Racoviţă” 

 

Cluj-

Napoca 

 

Cluj Rolul proiectelor tematice în abordarea 

integrată şi evaluarea lor 

8.  Caragop Chirața Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 39 

„Nicolae Tonitza” 

Constanța  Constanța Tehnici de dezvoltare a creativității la 

școlarul mic prin activități integrate 

9.  Diaconu Carmen-

Cristina 

Prof. înv. 

primar  

 

Şcoala Gimnazială Nr.2 Vatra 

Dornei 

Suceava Utilizarea metodelor interactive în lecţiile de 

geografie la clasa a IV-a 
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10.  Rus Daniela Cristina Prof. înv. 

primar  

 

Școala Gimnazială Nr. 11 „C-

tin Angelescu” 

Constanța  Constanța Abordarea de tip integrat a conținuturilor 

învățării 

11.  Savin Mirela Prof. Colegiul Național „Alexandru 

Ioan Cuza” Constanța 

Constanța  Constanța Lida – abordare integrată, română și 

matematică 

12.  Sarău Maria Prof. Colegiul Național „Alexandru 

Ioan Cuza” Constanța 

Constanța  Constanța 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 

23 februarie 2019 

 

Secțiunea nr. 5: CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENŢEI 

 

Moderatori:    Dr. Corina Apostoleanu - Biblioteca Județeană „I. N. Roman” Constanța 

  prof. înv. primar Simona Palasca - Școala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța 

      prof. înv. primar Marilena Stancu - Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanța 

                 prof. înv. preșcolar Simona Șerbatiuc - Grădinița P.P. ,,Amicii’’ Constanța 

 

N

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Iancu Liliana Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială nr.37 Constanța  Constanța Comunicarea didactică și studiul fracțiilor în 

ciclul primar 

2.  Palasca Simona Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 30 

„Gheorghe Țițeica” 

Constanța  Constanța Depre etica personală și valorile morale în 

lecțiile de dezvoltare personală 

3.  Theodorescu Alina Prof. înv. 

primar 

Liceul Teoretic „Carmen 

Sylva” 

Eforie Sud Constanța  

Haiku, Tangram și Quilling - exemple de 

bună practică 

 
4.  Văceanu Aura Prof.  Constanța Constanța 

5.  Chivulescu Cristina Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța  Constanța Idei inovatatoare pentru stimularea 

creativității elevilor din învățământul primar 

6.  Stancu Marilena Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 39 

„Nicolae Tonitza” 

Constanța  Constanța Identificarea tipurilor de temperament la 

clasa I - test aplicativ 

7.  Zecheru Florina Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța  Constanța Învățarea bazată pe comunicare de la suflet 

la suflet 

8.  Dăscălașu Mariana Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială „Tudor 

Arghezi” 

Năvodari Constanța  

Jocul didactic în scrierea creativă și 

rezolvarea de probleme 

 
9.  Suță Maria Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială „Tudor 

Arghezi” 

Năvodari Constanța 
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10.  Șerbatiuc Simona Prof. înv. 

preșcolar 

Grădinița P.P. ,,Amicii’’ Constanța  Constanța  

 

Jocul în activitatea matematică din gradiniță 11.  Cacenco Cătălina Prof.        

înv.   

preșcolar 

Grădinița P.P. ,,Amicii’’ Constanța  Constanța 

12.  Oance Georgiana Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanța  Constanța Mind Mapping-o metoda pentru fiecare copil 

 

13.  Archip Mădălina 

 

Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 39 

„Nicolae Tonitza” 

Constanța  Constanța Proiect de lectie.Disciplina MEM- clasa 

pregatitoare 

14.  Asproiu Diana Prof. Școala Gimnazială „Mircea 

Eliade” 

Craiova Dolj Rolul proiectelor în educația copiilor  

15.  Constantin Gabriela Prof. Şcoala Gimnazială nr. 37 Constanța  Constanța Strategii şi metode de dezvoltare a capacităţii 

elevilor de rezolvare a problemelor  

16.  Oprică Dana Prof.  București  Reflecții asupra arhitecturii cunoașterii și 

creativității 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 

23 februarie 2019 

 

Secțiunea nr. 6: ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR 

 

Moderatori:   consilier CNEE Radu Dascălu 

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

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

           prof. înv. primar Nicoleta Varsami - Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

N

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Deaconeasa 

Verginica 

Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială nr.37 Constanța  Constanța Activităţile  extracurriculare  și  impactul lor 

asupra personalității  elevilor 

2.  Tăcăluță Maria Prof. înv. 

Preșcolar 

Grădinița cu P.P. Nr. 64 Galați Galați Activitățile extracurriculare  în grădiniță  

3.  Ochiuleț Cristina Prof. înv. 

primar 

Liceul cu Program Sportiv 

„Nicolae Rotaru” 

Constanța  Constanța  

Cântec, joc și voie bună                                                         

4.  Cornea Graţiela Prof. Școala Gimnazială Nistoreşti Vrancea  

Rolul activităţilor extracurriculare în 

dezvoltarea culturală a elevilor  

 

5.  Şogor Marioara        

                                   

Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nistoreşti Vrancea 

6.  Butnaru Mariana Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Nr. 29 

,,Mihai Viteazul” 

Constanța  Constanța  

Rolul activităţilor extracurriculare în 

dezvoltarea culturală a micului şcolar 7.  Leucă Daniela 

Carmen 

Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Nr. 29 

,,Mihai Viteazul” 

Constanța  Constanța 

8.  Costin Georgiana Prof. înv. 

Preșcolar 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 64 Galați Galați  

Rolul cadrului didactic în stimularea şi în 

formarea personalităţii elevilor 9.  Dumitrașcu Claudia Prof. înv. 

Preșcolar 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 64 Galați Galați 

10.  Ciubotaru  Alina -

Elena 

Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Nr. 24 

„Ion Jalea" 

Constanța  Constanța Rolul excursiei școlare în conturarea 

personalității elevului 
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11.  Hurduc Gina Prof. înv. 

Preșcolar 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 64 Galați Galați Rolul excursiei tematice în cadrul 

activităţilor extracurriculare desfăşurate în 

învăţământul preşcolar 

12.  Medeșan Anca Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 30 

„Gheorghe Țițeica” 

Constanța  Constanța Rolul excursiilor cu caracter tematic în 

familiarizarea elevilor cu primele noțiuni de 

istorie 

13.  Zaifu Georgeta educatoar

e 

Colegiul Național Pedagogic 

„Constantin Brătescu” 

Constanța Constanța  

Rolul formativ al activităților 

extracurriculare la preșcolari 14.  Ionescu Vasilica educatoar

e 

GOP nr. 42 Constanța Constanța 

15.  Badiu Iuliana Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 30 

„Gheorghe Țițeica” 

Constanța  Constanța  

Școala... altfel 

16.  Cernat Veronica Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială ,,Mihail 

Sadoveanu” 

Medgidia Constanța  

Valenţele  formative ale activităţilor 

extracurriculare 17.  Muşat Viorica Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială ,,Mihail 

Sadoveanu” 

Medgidia Constanța 

18.  Dragoş Ana Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Mireşu 

Mare 

Maramureş  

Valenţele formative ale activităţilor 

extracurriculare – culturale  

 
19.  Dragoş Gelu Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Mireşu 

Mare 

Maramureş 

20.  Asproiu Diana Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială ”Mircea 

Eliade” 

Craiova  Dolj  Rolul proiectelor în educa ia copiilor 
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NOI PROVOCĂRI ALE EDUCAȚIEI ÎN „ULTIMELE ZILE ALE 

OCCIDENTULUI” ÎN VIZIUNEA LUI MATEI VIȘNIEC 

Prof. univ. dr. Olga Duțu 

 

Pe Matei Vișniec l-am descoperit ca dramaturg, unul dintre cei mai 

importanți în dramaturgia universală contemporană, cu cele 50 de piese jucate în 

30 de țări. L-am cunoscut personal la Universitatea „Ovidius”, când și-a lansat 

romanul Iubirile de tip pantof, iubirile de tip umbrelă? și i s-a jucat piesa 

Șobolanul rege la Teatrul de Stat Constanța, l-am urmat la Festivalul de la Sibiu, 

la Teatrul Nottara și am publicat în reviste de cultură și în volumul Note de 

lectură, 2
1
, (Omul din care a fost extras răul, Cabaret Dada, De ce Hecuba?) 

cronici la piesele vizionate și un profil de autor dramatic. În luna octombrie 2018 a fost directorul 

FESTIS Chișinău, unde i s-au jucat 9 din cele 30 de piese participante în festival, fiind invitate trupe 

din SUA, Turcia și Teatrul de Comedie din București. La acest festival au participat 10 dramaturgi din 

Basarabia și 10 din România. 

Anul acesta m-a șocat titlul unui volum de proză scurtă și 

confesiuni, Ultimele zile ale Occidentului, Editura Polirom, 2018
2
, 

valorificând și experiența de trei decenii de jurnalist la R.F.I., opiniile sale 

intersectându-se cu cele ale unor istorici, filozofi, sociologi și psihologi 

contemporani (inclusiv români - mă gândesc la Andrei Marga), preocupați 

de soarta Occidentului, în urma unor șocuri demografice, lingvistice, 

culturale, datorate imigrației afro-asiatice. Își pune o mulțime de întrebări, 

asemenea lui Oswald Spengler, după Primul Război Mondial în volumul 

Declinul Occidentului, dar și lui Stefan Zweig, în Lumea de ieri, din 1943 

sau în Decadența filozofului francez Michel Onfray, în 2017.  

Suntem martorii acestui fenomen și ne interesează care este viziunea lui Matei Vișniec, asupra 

Occidentului care pare că se scufundă treptat, asemenea Veneției. 

Care sunt întrebările pe care le formulează Matei Vișniec: „Oare ce i se întâmplă Occidentului? 

A intrat el în faza finală a declinului? Moare civilizația occidentală? Va fi Europa occidentală 

islamizată, africanizată, ocupată de milioane de migranți veniți din Africa și din Asia? Asistăm la 

dispariția omului alb? Ce va produce o gigantică operațiune de înlocuire în Europa a populației albe, 

de tradiție creștină, cu o altă populație, africană și arabo-musulmană, purtătoare de tradiție islamică? 

Suntem, pe continentul european, martorii unei catastrofe comparabile cu prăbușirea Imperiului 

Roman? Se produce sub ochii noștri extincția valorilor occidentale, amuțirea vocii morale a 

Occidentului și ieșirea sa din istorie? A decis oare Occidentul să se sinucidă în prezent, din punct de 

                                                 
1
 Duțu, Olga, Note de lectură, 2, Ed. Celebris, Constanța, 2016, pp. 27-53. 

2
 Vișniec, Matei, Ultimele zile ale Occidentului, Ed. Polirom, București, 2018. 
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vedere cultural, după ce în secolul trecut a încercat de două ori să se sinucidă fizic (declanșând Primul 

Război și cel de al Doilea Război Mondial)? (p.5). 

În miezul Occidentului, încă din 1987, ca redactor la Radio France International, Matei Vișniec 

observă că în timp ce Occidentul „moare” extrem de încet, puterea sa de fascinație rămâne intactă, 

dacă „nu cumva se amplifică, în contextul acestei lente „agonii” (p.6). Cu un picior în groapă, cum îl 

văd unii, „Occidentul rămâne un fascinant laborator uman, în care se intersectează toate rasele, toate 

limbile și toate culturile și de unde va ieși poate o nouă sinteză, civilizația de mâine.” (p.6).  

Matei Vișniec e conștient de faptul că nu putem ști însă ce i se poate întâmpla Occidentului, nu 

putem ști ce ni se va întâmpla nouă tuturor ca metamorfoză socială, culturală, comportamentală, 

tehnologică, umană ... (p.6). 

Conștient de faptul că generația noastră nu trăiește aceste ultime zile ale Occidentului, caută 

soluții și le-am auzit exprimate, în oct. 2018, la Târgul de carte de la Sighișoara, unde și-a lansat acest 

volum. Care sunt aceste soluții? În locul ateismului generalizat, revenirea la creștinism, în contextul 

islamizării și apelul la înțelegere și pace, între oameni, comunități și popoare.  

Matei Vișniec a scris această carte în urma atentatelor islamice din anii 2015 și 2016, în redacția 

unei reviste, pe terasa unei cafenele sau într-o sală de concert.  

Terorismul devenise principalul subiect abordat de mediile de informare, iar islamul radical 

fusese desemnat drept inamicul numărul unu al Occidentului. (p. 5.)  

Volumul începe cu câteva fabule filozofice și povestiri cu aer dilematic: „Vin perșii”, „Buricul 

lumii”, „Raport despre utilizarea excesivă a dantelelor”, „Ultimele zile ale Occidentului”, „Turnul 

Timpului”, „Vizită la Statuia Libertății”, „Obsesia limită”, „Pubele pentru toți”, „Omul cu șase 

picioare”. Voi insista asupra câtorva „Confesiuni”, din partea a doua a volumului, intitulată „Cum am 

descoperit Occidentul”: „Evreii din Rădăuți”, „Miorița cea de toate zilele”, „O partidă de table cu 

Radu Dumitru” și „Secretul lui Don Quijote”.  

Familiarizarea sa cu multiculturalismul începe de timpuriu, căci vecinii săi din Rădăuți, unde s-a 

născut și a copilărit, erau evrei, germani și ucraineni, frecventând baia și sinagoga evreiască, dar și 

bisericile ortodoxă și catolică. Erau toți colegi, prieteni și înțelegea și limbile lor materne. 

Prima manifestare antisemită i-a atras atenția când o rudă mai îndepărtată, cu care făcuse 

cunoștință, l-a sfătuit să nu se însoare cu o evreică.  

Deoarece în partea a doua a cărții Matei Vișniec povestește „Cum a descoperit Occidentul”, 

dedică textul O partidă de table cu Radu Dumitru, dramaturgului cu acest nume, decedat în 7 martie 

2015 și omagiat pentru opera sa, dar mai ales pentru piesa A opta zi dis-de-dimineață (1969), care i-a 

adus o mare notorietate. L-a cunoscut în casa dramaturgului Iosif Naghiu, unde au jucat table, 

discutau și beau vodcă. Radu Dumitru a însoțit trupa Teatrului Nottara în Germania, Franța și Mexic, 

unde a avut succes cu singura lui piesă valoroasă, mărturisind mai târziu: „Am crezut că eram un 

scriitor internațional, dar, de fapt, avusesem doar un succes internațional.” (p. 331).  

De fapt, în creația sa intervenise un mare blocaj după primul mare succes.  

Radu Dumitru i-a deschis marelui dramaturg, poet și prozator, Matei Vișniec, drumul către 

Occident, recomandându-l prietenilor parizieni pentru un stagiu de documentare și de aici hotărârea 
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din 1987, de a se stabili în Franța și a început o carieră internațională neegalată de alt scriitor român 

până astăzi. 

Din 1987 până în 2018, când a apărut cartea în discuție, au trecut peste trei decenii, în care 

Matei Vișniec este apreciat în toată lumea, este puntea culturală foarte activă și eficientă între 

România și Occidentul care, din păcate, își trăiește ultimele zile, așa cum îi explică profesorul Paul, 

președintele Universității unde predă și Matei, căruia îi propune, după ce consultă îndelung lista 

meniului, în restaurantul de lângă Halle, pe care îl frecventa de mulți ani, să-și pregătească, pentru 

semestrul următor, un curs de declinologie, pornind de la ideea declinului conjugal a lui Mathieu. 

Declinul Europei, al Occidentului este determinat de valurile de arabi și africani care le-au invadat, 

urmând cel ce va finaliza declinul, și anume valul uriaș al chinezilor, al treilea val care va încheia o 

civilizație, așa cum s-a întâmplat și cu cele anterioare, inclusiv cu cea romana.  

Dar „Nici o civilizație nu și-a dezvoltat însă, până acum o știință a dispariției sale. Altfel spus, o 

metodă de a muri.” (p. 94). „Omul alb va deveni minoritar, într-o bună zi va trăi poate în câteva 

rezervații, la fel ca indienii din America... Cele mai mari revanșe au fost cele demografice.” (p. 95). 

Mathieu presupune că a înțeles: „Problema ar fi cum să ne acceptăm sfârșitul într-un mod demn? Ca 

să lăsăm o amintire frumoasă?” (p. 95). Paul îl contrazice: „După Holocaust, Europa Occidentală și-a 

pierdut capacitatea de a mai lăsa amintiri frumoase umanității.” (p. 95). Paul propune să-și imagineze 

că apare la ușa sa un imigrant, care îl anunță că într-o oră va muri de un atac de cord și a venit să-i ia 

locul.  

O fină analiză psihologică însoțește frământările eroului, care inventariind toate etapele 

operației de predare a locuinței, constată că nu-i ajunge timpul, dar înlocuirea va avea loc.  

Versatul dramaturg oferă poanta finală: Paul, admirând rapiditatea și eleganța cu care ospătarul 

îi servea, vorbind o franceză impecabilă, îl întreabă cum îl cheamă și răspunsul încheie demonstrația: 

„Ahmed, spuse acesta, fără să se simtă deloc jignit.” (p. 98).  

La Târgul de carte de la Sighișoara, octombrie 2018, Matei Vișniec, care a dat numele său 

Teatrului din Suceava, discutând despre această carte, propunea soluții de prevenire a sumbrului final 

al Occidentului și anume, înlocuirea ateismului cu credința creștină, ortodoxă, căreia ia luat locul 

treptat islamismul și îndemnul la înțelegere și pace, adresat occidentalilor.  

Tema aceasta preocupă multe categorii de filozofi, sociologi, economiști, psihologi, politologi 

etc. La recentul Târg Gaudeamus, a fost lansată și cartea lui Dan Voiculescu: Doctrina Secolului XXII 

- Ce va urma după capitalism?
3
 (Ed. Rao, 2018), iar soluția propusă este umanismul, iubirea. Aceasta 

ar fi soluția?  

Cred că aceasta e soluția, dacă ne raportăm la relația învățător-elev care se manifestă în multiple 

valențe ale educației conturate în viziunea lui Matei Vișniec despre Ultimele zile ale Occidentului. 

Noile provocări ale educației rezultă din cauzele prezentate de Matei Vișniec, care vor genera 

ultimele zile ale Occidentului: valurile de migrații, renunțarea la credința religioasă și la familia 

tradițională, cu mulți copii. 

                                                 
3
 Voiculescu, Dan, Doctrina Secolului XXII - Ce va urma după capitalism?, Ed. Rao, București, 2018. 
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Dacă analizăm fenomenului migrației din și în România, școala trebuie să se implice eficient în 

pregătirea lingvistică, socială și culturală a miilor de copii care pleacă cu sau la familiile lor plecate în 

Occident, în vederea adaptării mai rapide la noile realități interculturale, în care vor crește și se vor 

dezvolta. 

Diminuarea forței de muncă din țara noastră prin exodul a peste 4 milioane de români în 

Occident, a impus atragerea muncitorilor calificați și necalificați, cu sau fără familiile lor, din țări de 

origine asiatice și africane. În procesul de integrare socio-culturală a miilor de imigranți, școala 

trebuie să se implice prin crearea condițiilor de școlarizare și instruire lingvistică și culturală, chiar de 

la sosirea lor în țara noastră. 

Copiii ambelor categorii de emigranți și imigranți trebuie informați și consiliați cu privire la 

pericolele de care ei trebuie să știe cum să se apere: prostituția, hoția, violența verbală și fizică, 

pierderea vieții. 

Tot școlii îi revine menirea educației copiilor în cultul pentru familie normală, tradițională, care 

să-i asigure protecția și condițiile dezvoltării fizice, psihologice și intelectuale și a dorinței de a se 

bucura de frați și surori, care vor asigura ambianța psiho-socială, în care iubirea și respectul să-i 

pregătească pentru multiplele încercări ale vieții de adult. 

Educația prin cultură poate schimba vieți, poate pregăti copilul, adolescentul, tânărul pentru 

viitorul omenirii, care trece, în prezent, prin mari transformări. 
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC  

 ÎN CREȘTEREA CALITĂȚII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

 

Prof. Ecaterina Rupesac 

Președintele de onoare al Asociației Învățătorilor și Institutorilor Constănțeni 

 

Motto: Învăţătura este un templu şi profesorii sunt preoţii lui. 

(D. Bolintineanu) 

 

Prima carte de pedagogie creştină „Pedagogul”, scrisă de Sfântul Clement 

Alexandrinul (c. 150-215) menţiona: „Mai întâi trezirea interesului, apoi educaţia, iar 

la sfârşitul tuturor – învăţarea.” 

Sfântul Clement Alexandrinul menționează: „Pedagogul este omul cu har de la 

Dumnezeu” (citat: V. Mândâcanu, 2009). 

 

M-am orientat spre această temă deoarece profesorul ocupă un loc important în 

activitatea educaţională, contribuind la formarea personalităţii elevilor, a conduitei 

acestora în societate, la formarea ca indivizi şi viitori cetăţeni. Transformările 

intervenite în dezvoltarea societăţii afectează într-o mare măsură şi viaţa şcolii. În 

ultima perioadă, profesorul, datorită legislației actuale și a structurii societății, este 

discreditat din ce în ce mai mult. 

Cererea crescândă de educaţie, educaţie permanentă, abordarea integrată a  

învăţământului obligă şcoala să-şi revizuiască principiile, obiectivele, structura, 

metodologia şi stilul de lucru, pentru a răspunde adecvat exigenţelor tot mai mari ale 

societăţii. Trebui subliniat faptul că sarcina formativă care revine cadrului didactic în 

educarea tinerei generaţii completează sarcina 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. 

 Profesorul este managerul clasei, de aceea ocupă o poziţie cheie în activitatea de 

programare, de organizare, realizare şi evaluare a procesului educaţional. Orice 

profesor este şi un creator de modele, de proiecte educaţionale, de metode şi procedee, 

un inovator. El însuși trebuie să fie un model pentru tinerele vlăstare. O asemenea 

calitate îi pretinde profesorului imaginaţie, abilitate, inovaţie în toate împrejurările, nu 

numai în cadrul lecţiilor. 
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 Învățământul trebuie individualizat deoarece fiecare elev are particularitățile sale, 

care obligă pe învățător, profesor să stabilească modalitățile prin care fiecărui elev îi  

pot fi puse în valoare mai bine disponibilităţile şi calităţile pentru a obţine succese.  

Profesorul trebuie să descopere specificul fiecărui elev, să ştie să adapteze tehnologia 

educaţiei acestor particularităţi. El devine, astfel, specialistul care acordă o calificată 

asistenţă psihopedagogică indispensabilă dezvoltării multilaterale a fiecărui elev.  

Educaţia se sprijină pe patru piloni importanţi:  

1. a învăţa să ştii;  

2. a învăţa să faci;  

3. a învăţa să trăieşti împreună cu alţii;  

4. a învăţa să fii.  

În funcţie de această concepţie, dar şi de implicaţiile globalizării asupra 

indivizilor, ale problematicii lumii contemporane, educatorii din învăţământ urmează să 

îndeplinească roluri noi. 

După A. Woolfolk (citat de Ioan Nicola, 1996), rolurile profesorului sunt:  

1. Expert al actului de predare  deoarece poate lua decizii la tot ce se întâmplă în 

procesul de învăţământ, la clasa pe care o coordonează;  

2. Lider - conduce un grup de elevi;  

3. Agent motivaţional deoarece el declanşează şi întreţine interesul elevilor, 

dorinţa de a învăţa;  

4. Model - este un model pentru elevi;  

5. Profesionist reflexiv - reflectă asupra situaţiilor din clasă;  

6. Prieten şi exponent al adulţilor etc. 

Bergin afirmă că profesorii eficienţi trebuie să fie:  

 prietenoşi,  

 veseli,  

 înţelegători,  

 sociabili,  

 să întreţină relaţii personale bune.  

După Ausubel D., Robinson F., profesorii trebuie să fie:  

 plini de viaţă; 

 stimulatori; 

 inventivi şi entuziaşti faţă de materia pe care o predau. 

Pentru ca profesorul să poată concepe, organiza și proiecta actul educațional, are 

nevoie de: pregătire, tact și măiestrie psihopedagogică, care sunt cerute, îndeosebi, de 

ipostaza de educator.  

Competența didactică este operaționalizată într-un număr de cinci competențe 

specifice: 
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1. Competența cognitivă, care cuprinde abilitățile intelectuale și cunoștințele 

așteptate din partea unui profesor; 

2. Competența afectivă, definită prin atitudinile așteptate din partea profesorului și 

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

3. Competența exploratorie, care vizează nivelul practicii pedagogice și oferă 

ocazia viitorilor profesori de a-și exersa abilitățile didactice; 

4. Competența legată de performanță, prin care profesorii dovedesc nu numai că 

știu, dar și că pot utiliza ceea ce știu; 

5. Competența de a produce modificări observabile ale elevilor în urma relației 

pedagogice. 

Permanent am urmărit realizarea obiectivelor prevăzute de programele școlare 

pentru ciclul primar, dar la un nivel ridicat Pentru a obține rezultate deosebite, este 

nevoie de profesori competenţi. Ce înseamnă profesor competent? 

 Profesorii competenţi sunt devotaţi elevilor şi învăţării realizate de aceştia: îi 

tratează în mod echitabil, înţeleg modul în care elevii se dezvoltă şi învaţă. 

 Profesorii competenţi cunosc disciplinele pe care le predau şi modalitatea de 

predare, dezvoltă capacităţi analitice şi critice cu privire la cunoştinţele predate. 

 Profesorii competenţi sunt responsabili pentru managementul şi monitorizarea 

modului în care elevii învaţă şi creează, menţin şi modifică spaţiul pentru a obţine şi 

susţine interesul elevilor. 

 Alte trăsături ale profesorului cmpetent ar fi: curiozitate, toleranţă, onestitate, 

respect faţă de diversitate; adaptează procesul de predare la noile cerinţe.  

Cine poate fi cadru didactic? 

Un profesor este o persoană care își asumă un risc. De ce? Deoarece pregatirea 

pentru a preda, pentru a-i învăța pe alții cum să învețe este un talent, o acivitate 

niciodată încheiată și care implică multă răbdare, multe momente de incertitudine, de 

descurajare și multe ore de studiu, iar rezultatele nu pot fi măsurate nici cantitativ și 

nici imediat. De câte ori, în programul extrașcolar, nu ne gândim la modalități pe care 

ar trebui să le folosim pentru a determina un elev să înțeleagă anumite etape, probleme 

de orice natură, pe care am observat că nu le-a înțeles, într-o perioadă? Poate că nu 

puteam dormi cu gândul la acel elev. Știe cineva ce este în sufletul cadrului didactic? 

Sigur, nu! Cu eforturi mari, cu un consum psihic enorm, cadrul didactic duce la bun 

sfârșit ceea ce și-a propus. Totuși,  la capatul acestui drum te pot aștepta multe bucurii 

și satisfacții.  

Calitățile personale și trăsăturile de personalitate ale profesorului  pot fi clasificate 

în mai multe categorii în funcţie de mai multe criterii: 

  nivelul cultural al profesorului:  

- capacitatea de a dialoga;  
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- capacitatea de a informa obiectiv şi de a comunica cu uşurinţă ;  

- atitudinea critică şi non-dogmatică;  

- virtuţi civico-democratice; 

 aspecte ale civilizaţiei tehnologice contemporane:  

- stăpânirea noilor tehnici care sunt folosite în sala de clasă contemporană;  

- capacitatea de a inventa noi modalităţi de utilizare a acestor tehnici;  

- capacitatea de a le inova, de a propune ameliorările necesare; 

 funcţia ştiinţifică a profesorului contemporan:  

- cunoaşterea logicii şi a structurii disciplinei pe care o predă;  

- promovarea spiritului ştiinţific;  

- preocupări de propagare a culturii ştiinţifice; 

 etosul profesional, cerinţele de autoperfecţionare şi etică profesională:  

- capacitatea de autoorganizare;  

- mentalitate deschisă şi disponibilitate de a observa şi studia comparativ diferite 

sisteme şi practici şcolare din lume;  

- atitudine experimentală, în vederea perfecţionării continue a metodologiei şi a 

stilului personal de predare;  

- aşezarea intereselor copiilor încredinţaţi spre educaţie deasupra oricăror alte 

interese 

 

Care este modalitatea de a prezenta profesia de dascăl? 

Eu, cadru didactic, consider că fac o meserie onorantă, importantă pentru tine, 

Societate. Pentru acest lucru sunt dispus să fac sacrificii de natură material-financiară 

deoarece am bucuria deosebită a rolului meu, a importanței mele în bunul mers al 

societății. De mine depinde cum o să fie societatea de mâine! 

Știi, Societate, ce fac pentru a desfășura un proces educațional de calitate?  

 Mă pregătesc zilnic pentru fiecare activitate pe care o desfășor la clasă.  

 Citesc tot ce apare în literatura de specialitate. 

 Citesc literatura psihopedagogică pentru a diversifica activitățile cu elevul, 

astfel încât acesta să fie motivat să învețe. 

 Mă gândesc la particularitățile fiecărui elev pentru a-l încuraja să învețe. 

 Neglijez, uneori, familia pentru a reuși să fiu la înălțimea așteptărilor tale, 

Societate/ părinți. 

 Particip la activități de formare continuă, plătind cursurile din veniturile mele 

personale. 

 Îmi iubesc meseria, mă dedic ei, dar... Tu ce faci pentru mine, Dascăl? 

Societatea nu valorizează opțiunea dascălului, este nepăsătoare, îl respinge, îl 

discreditează..... 
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Este firesc și este urgent să reconsiderăm rolul dascălului în societate. În caz 

contrar resursa umană din învățământ se pierde (fie fizic prin plecările din sistem fie 

prin demotivare). Iar o țară cu un sistem de învățământ dezechilibrat nu are cum să se 

dezvolte. În învățământ vor fi cadre didactice cu o pregătire precară.  

Pentru a reveni la unî nvățământ cu dascăli de calitate, este nevoie de:  

- Formarea inițială de calitate a cadrelor didactice (revenirea la formarea prin licee 

pedagogice, apoi prin universități); 

- Formarea continuă a tuturor cadrelor didactice; 

- Colaborare permanentă, schimb de bune practici, prin diverse activități; 

- Autoperfecționarea 

Închei cu două citate care caracterizează rolul și calitățile unui cadru didactic: 

 

„Pregătirea spectaculoasă duce la rezultate spectaculoase.” 

 

„Problemele duc la răbdare; răbdarea duce la perseverență; perseverența duce la 

caracter; caracterul duce la speranță; speranța duce la putere.” 

(Zig Ziglar- „Motive pentru a zâmbi”) 
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IMPLICAŢIILE PSIHOLOGICE ALE REUŞITEI ŞCOLARE/ 

INSUCCESULUI ŞCOLAR ÎN REALIZAREA STIMEI DE SINE 

 

Prof. Turkoglu Serin 

Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza”, Constanța 

   

 Este aproape o tautologie să afirmi că performanța școlară influențează stima de 

sine. Ce nu este de la sine înțeles, este că performanța școlară poate influența pozitiv 

sau negativ percepția de sine a școlarului sau elevului.  Când performanțele în sarcinile, 

temele de învățare sunt obținute în urma unor eforturi (cognitive și nu numai), copilul 

poate raționa că rezultatele au fost  obținute pe merit. Ca urmare, elevul va începe să 

evalueze mai pozitiv capacitățile proprii de învățare valorizând într-o măsură crescută 

și respectivul tip de activitate. 

Studii americane numeroase din secolul XX au arătat că o stimă de sine crescută 

este un factor de mare importanță de reușita școlară pentru disciplinele matematică sau 

literatură adică copii care au o stimă de sine înaltă obțin la școală note mai bune. Studii 

ale autorilor precum Shaw şi Alves din 1963 sau Quimby din 1967 au arătat că și în ce 

privește studenții, o stimă de sine înaltă se asociază cu continuarea studiilor pe când o 

stimă de sine scăzută crește riscul de abandonare a studiilor superioare. 

 Stima de sine crescută aduce cu sine credința în reușita personală, mobilizarea 

pentru atingerea scopului, continua ameliorare a performanțelor pornind de la 

experiențele anterior avute dar și modul de percepere în profunzime a eșecurilor trăite 

sunt componente atitudinale corelate direct cu stima de sine. Se poate spune deci că 

stima de sine hrănește ansambluri de opinii și atitudini care mijlocesc raporturile 

oamenilor cu lumea obiectivă, socială dar și naturală.  

 Pornind de la sentimente valorizatoare (deci pozitive) despre propria persoană, 

față de sine, pare să fie o condiție determinantă capabilă să motiveze oamenii în muncă. 

Dacă un om arată interes pentru reușita preofesională sau cea profesională, e posibil ca 

acest să izvorască în mare măsură din buna imagine pe care acest individ o are despre 

sine. 

Procesul de învățământ rămâne incomplet dacă nu se rotunjește cu procesul de 

evaluare, care la rândul său, este strâns legat de (in)succesul școlar. Oamenii tind să 

persevereze în direcția în care au succes; de aceea notele sau calificativele orientează, o 

dată în plus,  direcția în care va merge copilul: către succesul sau eșecul școlar. 

Eticheta, ori chiar statutul de „elev bun” sau de „elev slab” la care se adaugă 

eventualele diplome sau premii obținute de acesta la sfârșite de an, la concursuri și 
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olimpiade, ori în cazul opus rezultatele nesatisfăcătoare la examene, corigențele pe care 

elevul le are îi influențează și prestigiul, mai bine zis statutul pe care copilul îl are în 

familie sau grupurile informale de congeneri. Familia recompensează (ori nu) copilul în 

funcție de rezultatele pe care acesta le obține la școală. Depinzînd, evident, de factori 

externi cât și de factorii subiectivi ce animă elevul, reușita școlară este apreciată în 

funcție de rezultatele obținute la evaluări. 

Rezultatele, notele obținute sunt „date de intrare” pentru analize, comparații 

funcție de condițiile reale, li se apreciază capacitatea de a diagnostica și a a 

prognostica. Aceste operații se fac nu numai de profesori ci și de familie, chiar și de 

către elevii înșiși. Relevanța activității evaluative depășește limitele mediului școlar 

pătrunzînd și în alte medii, virtual în întreaga societate. Azi fiecare cetățean știe 

diferența între un elev ”de nota zece” și unul ”de nota cinci”. 

 După cum știm, evaluarea din școală este menită să aprecieze eforul realizat, 

oferind un feed-back care va fi util pentru dozajul, optimizarea efortului depus. 

 Cu timpul, aprecierile făcute de profesori devin repere de la care pornește eleveul 

pentru a se autoaprecia. Cu timpul, reușita are pentru elev un efect eutimic, după cum 

eșecul provoacă cel puțin tristețe. Aceste stări se pot constitui în puncte de plecare în 

formarea atitudinii pentru propria activitate și față de sine la elev. Aceste poziții vor 

influența, mai apoi, conștientizarea propriului nivel, sfera afectiv-volitivă, dezvoltarea 

sa intelectuală. Aceste relații sunt amintite și de E. Voiculescu în lucrarea 

”Metodologia predării-învăţării şi evaluării”:   „Atitudinea făţă de evaluarea şcolară 

interacţionează tot mai mult cu  randamentul şcolar al elevilor, în sensul că ea nu mai 

este doar o consecinţă a acestuia, ci şi una din cauzele succesului sau insuccesului 

şcolar”.
4
 Atitudinea față de evaluarea școlară se exprimă și prin comportamente ale 

elevilor, pozitive ori negative.    

  Psihologi apreciază că evaluarea are  și multiple implicații psihologice. Și elevii 

(ca și adulții) pot atribui obținerea notei unei cauze interne sau externe. Bernard Weiner 

citat de Cosmovici şi Iacob, clasifică tipurile de cauze ale (in)succesului școlar în patru 

grupe. Astfel avem categoria  „internă şi stabilă (capacitatea), internă şi instabilă 

(efortul), externă şi stabilă (dificultatea sarcinii) şi externă şi instabilă (şansa)”
5
.  

 Atribuirile realizate de elevi au relavanță pentru confortul lor psihic, dar mai 

ales, sunt relavante pentru rezultatele pe care le vor obține în viitor. Desigur, copilul 

face o serie de analize și nestimări, astfel încât, o notă modestă obținută într-o sarcină 

(foarte) dificilă i se va părea mulțumitoare ceea ce nu-i va tulbura confortul psihic și 

nu-i va afecta negativ stima de sine. Cu totul altfel va fi apreciată nota scăzută dacă nu 

sarcina a generat-o ci lipsa de efort și implicare sau mai grav,capabilitatea elevului de a 

                                                 
4
 Voiculescu, (2001), p. 55 

5
 Cosmovici şi Iacob (coord.)(2005), p. 249 
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rezolva sarcina. În urma acestei aprecieri stima de sine va fi influențată în sens 

descrescător  și așteptările copilului de a avea rezultate mari, vor scade și ele. Efectele 

sunt și de sens opus adică rezultate bune și foarte bune, reușita școlară, vor crește 

așteptările și vor duce la ameliorarea (creșterea) stimei de sine.  

 Stima de sine nu trebuie confundată cu ”aprecierea propriei eficiențe”
6
 (denumită 

uneori ”sentimentul propriei eficiențe”). Aprecierea propriei eficiențe presupune 

(auto)evaluarea capacităților personale referitoare numai la organizarea și finalizarea 

acțiunilor (cu referire mai ales la obținerea de rezultate superioare de tip performanțial) 

fiind deci o apreciere parțială. Stima de sine rezultă în urma autoaprecierii GLOBALE 

a valorii personalității celui care evaluează. 

Cu efect determinant în evoluția percepției autoeficienței sunt succesele în 

atingerea obiectivelor - și realizarea de performanțe – și aprecierile-evaluările pe care le 

fac profesorii alături de – cu o și mai semnificativă contribuție – autopersuasiunea și 

efortul depus de elev. S-a dovedit prin anchete sub formă de chestionar că elevii cu 

scoruri înalte la măsurarea percepției autoeficienței au fost apreciați cu note mari la 

evaluările școlare. Percepându-se ca eficient, elevul va tinde, cu mai multă încredere în 

ceea ce poate face și își valorifica forțele proprii cu curaj și inițiativă la mai multe 

discipline decât în cele care a avut deja succes. 

Astfel, după Hayes şi Orell: „Persoanele care au încredere în forţele proprii învaţă cu 

mai multă eficienţă decât cele lipsite de încredere în propriile forţe, chiar dacă în 

realitate, acestea din urmă sunt la fel de capabile”
7
.  

Succesul școlar, susținut intelectual și motivațional facilitează treptat edificarea 

unui stil de gîndire critic și logic, prilejuiește formarea deprinderilor de a munci nu 

numai individual dar și colectiv, dezvoltă curiozitatea care va dinamiza copilul să caute 

mereu informații interesante și să descopere alte și alte lucruri cu caracter de noutate. 

 Succesul arareori poate fi obținut fără o bună cunoștere de sine, fără delimitarea 

propriilor forțe,  fără a fixa scopuri realiste, fără a fi perseverent sau fără a te mobiliza 

să depășești inevitabilele obstacole. Când copilul are o stimă de sine ridicată, el este că 

poate reuși pe merit și acest lucru îl face activ, energic și generos în investirea 

eforturilor sale și toate aceste feluri de a fi și de a acționa ”atrag” succesul. 

 Nu puține sunt situațiile de fals eșec școlar, ale acelor copii care fiind timizi, sunt 

și indeciși și sfârșesc prin a deveni resemnați. Abordând activitatea școlară cu teamă 

exagerată de nereușită, cu neliniște și anxietate, exagerând dificultățile, devenind 

incapabili de efort, acești copii ajung să renunțe la realizarea sarcinilor primite la 

școală. Astfel, deficitul de încredere în forțele proprii conduce la eșec școlar. 

                                                 
6
 În engleză: ”self-efficacy” 

7
 Hayes şi Orell (2003), p.215 
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Ratările ocazionale, nereușitele cele mai mărunte au, pentru acești copii, un ecou 

de și mai crescută devalorizare de o și mai mare teamă de eșec. Relația dintre eșecul 

școlar și măsura stimei de sine este în ambele sensuri: stima de sine scăzută generează 

eșec școlar și invers, eșecul școlar generează scăderea stimei de sine. Am putea spera 

ca elevul să nu cadă în capcana acestui cerc vicios și să fie sprijinit de profesori care 

renunțând la metode coercitive să folosească strategiile potrivite de atingere a 

succesului școlar. De menționat că un model de feed-back, am spune un ”cerc 

antivicios”, pozitiv,  se manifestă și în sens opus: rezultatele bune școlare facilitează 

creșterea stimei de sine iar o stimă de sine crescută va înlesni obținerea de succes 

școlar. 

Autorii deja citați, Cosmovici şi Iacob, susțin că profesorul  „trebuie să renunţe 

la rolul său tradiţional şi să se transforme, în condiţiile în care şcoala se restructurează 

în echipe de elevi şi profesori, într-un planificator al activităţilor de grup, într-un 

facilitator al interacţiunii elevilor şi într-un consultant”
8
 dovedind astfel, nu numai o 

bună pregătire psiho-pedagogică de specialitate ci și tact pedagogic.  

Mijloacele pe care le au cadrele didactice, alături de stimulări și încurajări sunt 

multiple, precum realizarea asolamentului intelectual, altenarea activităților intelectuale 

cu activități cu caracter recreativ, optimizarea ritmurilor de lucru, etc., etc, jutându-i pe 

elevi să atingă succesul școlar (de fapt să-l cucerească) și prin asta să le crească stima 

de sine.  

 

Bibliografie: 

1. Cosmovici şi Iacob (coord.), (2005), p. 249  

2. Hayes şi Orell (2003), p.215 

3. Voiculescu, (2001), p. 55 
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 Cosmovici şi Iacob (coord) (2005), p. 275 
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN INTEGRAREA ELEVILOR CU 

TSA (TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTIST) 

 

  Prof.înv. primar Laura Cerasela Şuteu 

Şcoala Gimnazială nr.11 „Dr. Constantin Angelescu”- Constanţa 

 

 Şcoala incluzivă presupune un proces permanent de îmbunatăţire a instituţiei 

şcolare, având ca scop stimularea resurselor umane pentru a susţine participarea la 

procesul de învăţământ al tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. 

 Conceptul incluziunii presupune o schimbare de abordare: de la concentrarea 

asupra subiecţilor care se confruntă cu bariere în învăţare, la concentrarea asupra 

naturii barierelor care există în cultura, politicile şi practicile şcolilor, iar apoi asupra 

resurselor care se pot utiliza pentru a reduce barierele. 

 Diagnosticele pe care le regăsim în marea sferă a tulburărilor pervazive de 

dezvoltare sau a tulburărilor de spectru autist sunt: autism infantil, tulburare Asperger, 

tulburare dezintegrativă a copilăriei, Sindrom Rett şi tulburări pervazive de dezvoltare 

nespecificate (PDD-NOS) sau autism atipic. 

 Incluziunea şcolară a copiilor cu TSA (tulburari din spectrul autist) şi Adhd 

(tulburare hiperkinetică şi/sau deficit de atenţie) este un obiectiv al şcolii româneşti ca 

şcoală incluzivă, prezenţa acestor elevi în salile de clasă fiind tot mai  numeroasă, iar 

provocarile pe masură. Cadrele didactice trebuie să ia în considerare aceste aspecte ale 

societăţii moderne şi să se informeze despre afecţiunile cu care se confruntă elevii. 

 Un învăţător are ca obiectiv pe termen scurt integrarea elevului în viaţa de şcolar, 

iar ca obiectiv pe termen lung pregătirea pentru integrarea în societate şi adaptarea 

individului  la schimbările sociale şi ale  mediului.  

 În experienţa personală, la clasă, am avut parte de modelul de incluziune bazat 

pe integrarea individuală a elevilor deficienţi  în clasa obişnuită. 

 Atunci când în colectivul de elevi întâlnim copii cu tulburări din spectrul autist, 

demersul didactic se modifică şi vizează anumite aspecte: 

 în primul rând realizarea unui curriculum adaptat care să ţină seama de volumul 

cunoştinţelor, dificultatea sarcinilor, ritmul de lucru, iar evaluarea elevului să fie în 

concordanţă cu acestea; 

 organizarea activităţilor pe parcursul zilei astfel încât să se identifice anumite 

rutine în program: pauza de masă, spălatul pe mâini, succesiunea disciplinelor, 

atenţionarea specială în exprimarea cerinţelor cu anumite pauze; 
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 refocusarea  elevului în realizarea sarcinilor atunci când  acesta nu este însoţit de 

aşa numita „umbra” (persoana care îi este alături pe parcursul orelor);  

 instruirea colegilor de clasă astfel încât să înţeleagă comportamentul copilului cu 

deficienţe, să îl accepte în grupurile de joacă manifestând răbdare, atitudine conciliantă. 

 Dacă instruirea didactică se realizează într-un mod  personalizat şi progresul este  

urmărit de-a lungul anului şcolar, competenţele sociale necesită o atenţie deosebită, un 

efort continuu ,un demers creativ care să-i asigure o adaptare optimă.  

 Elevul Ţ.A.M. a fost înscris într-o clasă pregătitoare obişnuită, fiind diagnosticat 

cu întârziere în achiziţionarea limbajului expresiv, tulburare din spectrul autist şi Adhd, 

abilităţi sociale reduse, având indicaţie de înscriere la şcoală cu însoţitor. 

 Pe parcursul clasei 0 a participat la lecţii fiind supravegheat de persoana 

însoţitoare „umbra” într-o  măsura foarte mare, iar în activităţile din pauze la fel. 

Câteva sarcini de organizare (impărţirea unor materiale) le realiza cu ajutorul altor 

copii iar gradul de socializare era  destul de redus. Difi-cultăţi mari a întâmpinat la ora 

de educaţie fizică, deoarece coordonarea segmentelor corpului  în efectuarea 

exerciţiilor individuale sau de echipă era minimă, deşi avea o dezvoltare armonioasă. 

 Treptat i-am implicat pe elevi în activităţi de colaborare/ajutorare, le-am explicat 

modalităţi prin care pot interacţiona cu colegul lor, le-am cerut sprijinul în 

supravegherea lui în pauze.  

 În clasele I şi a II-a, integrarea a progresat foarte mult în sensul că elevul s-a 

adaptat la viaţa de şcolar, prin intermediul unor rutine a înţeles programul zilei, 

modalitatea de  intrare/ieşire din şcoală, fără ajutor, activităţile specifice pauzelor etc. 

Implicarea „umbrei” s-a diminuat, ajungându-se la 2 ore pe zi (cls a II-a) de prezenţă 

lângă elevul Ţ.A.M. Progresul s-a observat şi în cadrul lecţiilor de educaţie fizică, el 

participând pe tot parcursul orei, armonizându-şi comportamentul la cerinţele specifice, 

participând cu interes la întreceri, ştafete etc. 

 În ceea ce priveşte socializarea, am propus diverse jocuri în pauze: „Nu te supăra 

frate”, „Răţusca buclucaşă”, „Animatera”, „Jocul de cărţi”, la început cu ajutor. Astfel 

colegii l-au cunoscut mai bine, au interacţionat, deşi limbajul expresiv era în continuare 

slab dezvoltat, elevii au găsit diferite modalităţi de a socializa, de a se juca şi nu în 

ultimul rând de a se înţelege. Imaginaţia şi adaptabilitatea copiilor în astfel de situaţii 

este  un lucru cunoscut în practica pedagogică şi astfel, procesul de integrare se 

realizează natural, elevul încadrat CES având parte de sprijin autentic din partea 

colegilor, sprijin care corespunde universului copilăriei, atât de atractiv şi totoadata 

stimulativ. 

 În concluzie un astfel de elev este un plus pentru colectiv deoarece îi educă pe 

ceilalţi să accepte diversitatea fără prejudecăţi astfel încât comportamentul social 

ulterior să fie caracterizat de înţelegere şi acceptare a diferenţelor personale. 
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 Personalizarea/individualizarea demersului instructiv-educativ în raport cu setul 

de observaţii 

 şi examinarea cerinţelor individual, constituie un mijloc de ameliorare a educaţiei în 

general prin re- 

 considerarea particularităţilor evoluţiei şi dezvoltării fiecărui copil.   

 Deşi ponderea elevilor încadraţi CES a început să fie din ce în ce mai mare, 

totuşi o reevaluare a perspectivelor ar fi necesară, în sensul că, pregătirea cadrelor 

didactice din învăţământul de masă nu acopera multitudinea aspectelor implicate: 

diagnostic, manifestări, modalităţi de abordare.Totul se realizează empiric,  prin 

experienţa directă fără o colaborare prea strânsă cu profesorii de sprijin care ar trebui în 

primul rând să explice diagnosticul şi strategia care trebuie urmată sau care sunt 

ultimele cercetări, tendinţe de abordare. 

 Aceste situaţii au fost semnalate mereu în cadrul diverselor întâlniri cu 

reprezentanţii ISJ cât şi în cadrul cursurilor care abordează problema, învăţătorii 

solicitând sprijin, ajutor, soluţii la problemele cu care se confruntă la clasă.  

 Cadrul  didactic deţine principalul rol în integrarea elevilor cu TSA, de măiestria 

didactică şi efortul susţinut depinde succesul acestui demers ca obiectiv al şcolii 

incluzive. 

 

Bibliografie:  

http://www.scritub.com/profesor-scoala/educatia-incluziva-educatie de74184.php.  
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN STIMULAREA ŞI ÎN 

FORMAREA   PERSONALITĂŢII PREŞCOLARILOR 

 

profesor învăţământ preşcolar Roxana Areş 

Grădinița Cu P.P. Nr. 64, Galați 

 

Educatoarea, managerul întregului proces didactic, are libertatea de a alege - 

singură ori în echipă, tipul de abordare a activităţilor cu preşcolarii, în funcție de 

strategiile pe care le stăpâneşte. Prin caracterul său de mediu instituţionalizat, grădiniţa 

oferă repere specifice în care se va înscrie relaţia educatoare-copil, în procesul 

educaţional şi dincolo de acesta. 

Rolul educatoarei în procesul instructiv-educativ presupune în primul rând 

transmiterea de noi cunoștințe, formarea de noi priceperi şi deprinderi, sprijinirea 

copilul preșcolar în formarea şi dezvolarea personalităţii etc. Asumarea de către 

educatoare a acestui rol presupune înţelegerea faptului că fiecare copil învață într-un 

mod diferit şi individualizat cu ritm propriu de asimilare și are nevoi de cunoaștere 

diferite. Angajați în activitățile de învățare, copiii sunt stimulați şi motivaţi să găsească 

soluții pentru problemele întâlnite și să gândească singuri, să ia decizii în cadrul 

microgrupului. 

Educatoarea are un rol esenţial în viaţa copiilor, deoarece este și principalul 

intermediar între preşcolar şi lumea nouă. Ȋn perioada preşcolarităţii se produc 

fenomene interesante de transfer afectiv şi de identificare afectivă, în sensul că 

preşcolarul îşi transferă toată dragostea şi atenţia către educatoare, cu care se şi 

identifică, aceasta fiind pentru el un efort de substitut al mamei. O mare parte din viaţa 

copilului se desfăşoară ȋn grădiniţă, iar de armonia dintre mediul educaţional şi mediul 

familial depinde dezvoltarea viitoare a copilului.  

Deşi împrumută foarte mult din încărcătura afectivă a relaţiei părinte – copil, noua 

relaţionare cu adultul pe care preşcolarul o face odată cu intrarea în grădiniţă are câteva 

trăsături aparte:
9
 

• implică o anumită distanţă;  

• presupune respectarea unor reguli de comunicare şi relaţionare cu un adult, altul 

decât părintele; 

• este marcată de preocupările explicite ale educatoarei în atingerea finalităţilor 

instructiv-educative propuse; 

                                                 
9
 www. grădiniţe.com/site/ Articole/ detalii/1096-rolul-educatoarei-in-formarea-prescolarului-

psihologie.html 
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• este mediată de preocuparea copilului preșcolar pentru rezolvarea sarcinilor 

didactice; 

• este influențată de condițiile particulare pe care le are instituția educațională: 

spațiul unde este situată, dotarea, mobilierul, pregatirea cadrului didactic, programul 

special de instruire și formare. 

Educatoarea este  văzută de preșcolarul nou intrat în mediul grădiniței drept un 

adult semnificativ, cu o autoritate proprie, în afara părinților, pe care nu îi accepta 

întotdeauna foarte ușor, mai ales că acest proces se suprapune adesea peste primele 

situații în care copilul se desparte temporar de părinți. Mediul stimulativ al grădiniței și 

experiența de comunicare în astfel de situații a educatoarei facilitează adaptarea 

preșcolarului la noul său statut – de preșcolar. 

Educatoarea devine pentru acesta un punct de reper în contextul bogat în 

provocări al grădiniței. Copilul se străduiește să obțină atenția și aprecierea educatoarei, 

acceptă fără condiționări regulile impuse de aceasta și îi recunoaște autoritatea 

absolută. Acest lucru nu înseamnă renunțarea copilului la manifestarea unor trebuințe 

firești precum: afirmarea de sine, împărtășirea impresiilor și a unor puncte de vedere 

personale, nevoia de a avea un anumit control asupra unor situații educaționale și de   

a-și exersa capacitatea de a alege și de a lua decizii, iar aceste nevoi trebuie încurajate 

și îndeplinite de educatoare ori de câte ori este posibil.  

Rolul educatoarei in procesul instructiv-educativ presupune in primul rand 

transmiterea de noi cunostinte pentru copilul prescolar. Asumarea de catre educatoare a 

cestui rol presupune intelegerea faptului ca fiecare copil invata intr-un mod aparte si 

are nevoi de cunoastere diferite. Angajati in activitati de invatare, copiii sunt incurajati 

sa gandeasca singuri, sa ia decizii si sa gaseasca solutii pentru problemele intalnite. 

Educatoarea este si organizatorul activitatii de joc a copilului, activitate in care se 

poate angaja uneori ca partener de joc direct sau indirect, dar si ca observator; aceasta 

asista, motiveaza si regleaza conduita de joc a copiilor. Observarea activitatii ludice 

este pentru educatoare prilej de cunoastere a personalitatii copiilor, a trairilor 

emotionale si a experientelor de viata traite, a calitatii cunostintelor, fapt care ii permite 

adaptarea si diferentierea modalitatilor de lucru, de abordare,de relationare individuala 

cu fiecare copil. 

Rolul educatoarei in relatia cu copiii este si acela de mediator al 

comportamentului copiilor. Activitatea de disciplinare in gradinita este de natura 

pozitiva si implica respectarea de catre educatoare a unor principii de baza : 

 formularea regulilor de comportament intr-o maniera pozitiva; 

 implicarea de cate ori este posibil a copiilor in stabilirea regulilor; 

  evitarea diminuarii respectului de sine si a motivarii, argumentarii prin 

comparatii intre copii; 
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   redirectionarea comportamentelor inadecvate, grija de a nu amplifica 

sentimentul de vinovatie si rusine; 

 utilizarea cu discernamant a recompensei si pedepsei, folosirea cuvantului si a 

tonalitatii vocii ca instrumente pedagogice
10

 

Nu trebuie uitat nici rolul de model pe care educatoarea il joaca in relatia cu 

copilul. Inclinatia spre imitatie a prescolarilor se manifesta si in preluarea rapida si 

fidela a comportamentelor, limbajului si atitudinilor pe care educatoarea le manifesta. 

De aceea, increderea in sine, echilibrul psihic, capacitatea de comunicare 

eficienta, preocuparea pentru comunicarea interindividuala, dinamismul, simtul ordinii 

si a frumosului, calitati absolut necesare cadrului didactic se vor regasi si in 

personalitatea copiilor. 

Tot acest ansamblu de relationari interpersonale conditionate de rolurile sociale si 

facilitate de specificul activitatii din gradinita se reflecta in climatul psihosocial al 

grupei si al institutiei, cu amprenta sa asupra activitatii si dezvoltarii copiilor prescolari. 

La nivelul grupei, educatoarea este persoana creativa care proiecteaza, stabileste 

tinte clare, organizeaza intreaga activitate didactica care se desfăşoară în vederea 

atingerii obiectivelor si competenţelor, prevăzute în documentele şcolare, dând sens şi 

finalitate educativă tuturor componentelor implicate în procesul de învăţământ( 

informaţii, mijloace, variabile psihice, etc.). Un  aspect esenţial în ceea ce priveşte 

profesia de cadru didactic îl reprezintă competenţa profesională care include ansamblul 

de capacităţi cognitive, afective, motivaţionale şi manageriale, care interacţionează cu 

trăsăturile de personalitate ale educatorului, conferindu-i acestuia calităţile necesare 

efectuării unei prestaţii didactice care să asigure realizarea competențelor de către toţi 

copiii, iar performanţele obţinute să se situeze aproape de nivelul maxim al 

potenţialului intelectual al fiecăruia. 

Competenţa profesională a cadrului didactic din învăţământ derivă din rolurile pe 

care acesta le îndeplineşte în cadrul unitatii de invatamant.  

Rolurile unui cadru didactic:  

 expert al actului predare-învăţare: selecţionează, prelucrează din punct de 

vedere didactic informaţiile pe care le va transmite, adaptându-le la nivelul degandire 

si intelegere al prescolarilor, la nivelul lor varsta; 

 agent motivator: declanşează şi întreţine interesul elevilor, curiozitatea şi 

dorinţa lor pentru activitatea de învăţare; 

 creatorul situaţiilor de învăţare: organizeaza situatii cât mai favorabile pentru 

atingerea obiectivelor pedagogice proiectate îşi imaginează strategii de predare-

învăţare care să asigure succesul şcolar la un număr cât mai mare de prescolari; 

                                                 
10

  http://www.gradinite.com/site/Articole/printeaza/1096-rolul-educatoarei-in-formarea-

prescolarului.html 
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 lider: conduce un grupul de prescolari exercitându-şi puterea asupra 

principalelor fenomene ce se produc la nivelul grupei; rezolva cu discernamant 

situatiile conflictuale aparute in cadrul microgrupului; 

 prieten şi confident : asculta, intelege si sprijina prescolarii în diverse situaţii; 

 consilier: observator sensibil al comportamentului prescolarilor, un 

îndrumător persuasiv şi un sfătuitor al acestora; 

 model:  prin întreaga sa personalitate, prin acţiunile şi comportamentul său; 

este un exemplu pozitiv pentru prescolari; 

 manager: supraveghează întreaga activitate de la grupa, dezvolta relatii 

favorabile, de parteneriat cu ceilalţi profesori, cu părinţii şi cu ceilalţi factori implicati 

in actul educational. 

Cadrul didactic are de-a face cu un tip special de management şi anume: 

„managementul clasei”. Acesta include toate deciziile şi acţiunile solicitate pentru 

menţinerea ordinii în clasă.Educatoarea își asumă o multitudine de roluri a căror 

exercitare este dependentă de personalitatea ei.  

Alte competenţe pe care trebuie să le aibă cadrul didactic sunt sintetizate ȋn 

literatura de specilitate astfel: 

 în primul rând cadrul didactic trebuie să fie o persoană căreia să-i placă copiii.  

(Evident, nu în declaraţii sau efuziuni sentimentale faţă de copil atunci când 

părinţii sunt de faţă, ci trebuie să-i placă aceşti copii de zi cu zi- nu copiii ideali, ci 

copiii aşa cum sunt ei, cu felul lor de a se purta şi de a înţelege lucrurile); 

  rol important în formarea etică a copilului astfel încât nu trebuie să privească în 

termenii de ”copil bun”sau ”copil rău”ci, coordonându-şi eforturile cu părinţii, să lupte 

împotriva atitudinilor greşite, dacă acestea există (A. Moisin, 1995, p.64) 

 cadrul didactic trebuie să constituie un model de adult atât pentru copil (care 

caută, instinctiv, un model pentru a-l imita), cât şi pentru părinţii acestuia. Copiii îi 

urmăresc pe adulţi, îi observă şi ascultă ce spun ei.        

Deşi familia continua să aibă cea mai puternică influenţă asupra copilului, în 

perioada frecventării grădiniţei părinţii trebuie să accepte faptul că şi alţi adulţi devin 

importanţi pentru el şi că acest lucru nu înseamnă că dragostea copilului pentru ei s-a 

diminuat. Copilul şi-a extins aria de socializare, a înţeles şi a acceptat şi existenţa altor 

reguli decât cele ale familiei şi încearcă să se adapteze lor. Ar fi o greşeală ca părinţii, 

simţindu-şi autoritatea ”ştirbită”, să insiste, impunându-şi părerea în dauna cerinţelor 

educatoarei căci nu ar reuşi decât să diminueze autoritatea acesteia în faţa copilului, 

creând confuzie şi tensiune. Şi părinţii, şi educatoarea constituie modele pentru copil iar 

aceste modele nu trebuie să fie conflictuale.  

 cadrul didactic trebuie să aibă o profundă cunoaştere teoretică şi practică a 

copilului şi copilăriei, folosind această ştiinţă pentru a promova dezvoltarea sănătoasa a 
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copilului, pentru a îndruma eforturile acestuia în direcţia propriei sale maturizări, pentru 

a crea o ambianţa favorabilă susţinerii acestor eforturi.(M. Dumitrana, 2000, pp.117-

121) 

Arta de a-i învăţa pe alţii este specifică acelor profesori înnăscuţi, dăruiţi cu talent, 

acel har care sigur nu se poate învăţa. De aceea trebuie să existe preocuparea 

permanentă a fiecărui cadru didactic de a se informa, de a se adapta noilor solicitări şi 

de a fi conectaţi la cerinţele şi nevoile elevilor.  

 Rolul educatoarei ȋn procesul instructiv-educativ presupune ȋn primul rând 

transmiterea de noi cunoştinţe pentru copilul preşcolar.  

 Asumarea de către profesor a acestui rol presupune ȋnţelegerea faptului că 

fiecare copil ȋnvaţă ȋn mod deferenţiat şi are nevoi de cunoaştere diferite.  

 Din aceste roluri ( deşi nu sunt singurele) decurg dimensiunile competenţei 

profesionale a cadrului didactic: 

 a) Competenţa de specialitate care cuprinde trei capacităţi principale: 

 cunoaşterea materiei; 

 capacitatea de a stabili legături între teorie şi practică; 

 capacitatea de înnoire a conţinuturilor în consens cu noile achiziţii ale ştiinţei 

domeniului ( dar şi cu cele din alte domenii complementare) 

 b) competenţa psihopedagogică   este rezultanta următoarelor capacităţi: 

 capacitatea de a cunoaşte prescolarii şi de a lua în considerare particularităţile 

lor de vârstă şi individuale la proiectarea şi realizarea activităţilor instructiv-educative; 

 capacitatea de a comunica uşor cu prescolarii, de a-i intelege, de a-i influenţa şi 

motiva pentru activitatea de învăţare, în general şi pentru învăţarea unei anumite 

discipline de studiu în particular; 

 capacitatea de a proiecta şi a realiza optim activităţi instructiv-educative 

(precizarea obiectivelor didactice, selecţionarea conţinuturilor esenţiale, elaborarea 

strategiilor de instruire, crearea unor situaţii de învăţare adecvate, stabilirea 

corespunzătoare a formelor, metodelor şi instrumentelor de evaluare; 

 capacitatea de a evalua obiectiv programe şi activităţi de instruire, pregătirea 

prescolarilor, precum şi şansele lor de reuşită; 

 capacitatea de a-i pregăti copiii in vederea  autoinstruirii şi autoeducaţiei. 

c) Competenţa psihosocială şi managerială presupune următoarele capacităţi ale 

profesorului contemporan: 

 capacitatea de a organiza prescolarii în raport cu sarcinile instruirii, de a crea 

situaţii de învăţare adecvate şi de a stabili responsabilităţi în grup; 

 capacitatea de a stabili relaţii de cooperare, un climat adecvat în grupului şi de a 

soluţiona conflictele; 

 capacitatea de a-şi asuma răspunderi si de a lua decizii; 
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 capacitatea de a orienta, organiza şi coordona, îndruma şi motiva, de a lua 

decizii în funcţie de situaţie. 

 Acestor competenţe li se mai pot adăuga şi altele după cum fiecărei competenţe i 

se pot asocia şi alte capacităţi. 

 În şcoala tradiţională, profesorul juca rolul de transmiţător al informaţiei către 

elevi, care doar o receptau şi o reproduceau cu prilejul verificărilor. În şcoala modernă, 

profesorul devine conducătorul unui proces simultan informativ şi formativ orientând şi 

sprijinind elevii să ajungă prin efort propriu la descoperirea cunoştinţelor, pe care 

urmează să le prelucreze şi să le integreze în structura lor cognitivă.Un alt rol nou ar fi 

acela de meditator în procesul cunoaşterii sau de consiliere alături de rolul tradiţional 

de transmiţător de informaţii (mai sus menţionat), la care nu se renunţă, dar a cărui 

pondere este vizibil în scădere, în cadrul învăţământului modern centrat pe competenţe. 

Profesia de educator este – fără îndoială – încărcată de tensiune, acesta aflându-se 

adesea în situaţii conflictuale. Cadrul didactic intră în relaţie directă cu copiii, cu părinţii 

acestora, cu instituţia şcolii. Din aceste interacţiuni pot rezulta adesea nemulţumiri din 

toate părţile implicate, sarcina educatorului fiind să găsească soluţii optime de ieşire din 

criză, în aceasta constând măiestiria de negociator.  

Educatoarea are rolul de a proiecta, de a conduce şi îndruma activităţile folosind 

mijloace de învăţământ şi materiale corespunzătoare. Acum se pune accent pe folosirea 

mijloacelor tehnice moderne menite să înlesnească predarea şi însuşirea cunoştinţelor şi 

deprinderilor. Acum se realizează un învăţământ formativ, ceea ce înseamnă: selectarea 

judicioasă a conţinutului, dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi a creativităţii, 

cultivarea intereselor cognitive şi profesionale, formarea aptitudinilor de investigare 

ştiinţifică, precum şi a unui stil de muncă independentă.  

 Copilul trebuie învăţat cum să înveţe. J. Bruner (1970) susţine că orice temă poate 

fi prezentată în forme care să pună accent fie pe acţiuni obiectuale, fie pe imagini, fie pe 

mijloace verbale, aici se vede importanţa aplicării în procesul de învăţare a principiului 

unităţii didactice dintre senzorial şi raţional în concluzie accentul se pune pe acţiuni 

obiectuale şi procedee imagistice, procedee de simbolizare şi pe mijloace verbal – 

logice. Principiul învăţării prin acţiune asigură participarea conştientă a copiilor în 

procesul de predare – învăţare, de instruire şi autoinstruire, de educaţie şi autoeducaţie.  

 

Bibliografie: 

1. www. gradinite.com/site/ Articole/ detalii/1096-rolul-educatoarei-in-formarea-
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STRATEGII DE OPTIMIZARE A ÎNVĂȚĂRII 

(o posibilă recenzie a cărții Să predăm ca în Finlanda: 33 de strategii simple pentru 

lecții pline de bună dispoziție de Tymothy D. Walker) 

 

prof. metodist Terezia Doina Konta 

Casa Corpului Didactic Maramureș – Colegiul Economic N.Titulescu Baia Mare 

 

Prezenta lucrare își propune prezentarea unor strategii de optimizare a  învățării, 

adoptate de către sistemul educațional finlandez, care este unul dintre cele mai 

performate. Aceste strategii au fost propuse de către Tymothy D. Walker, un profesor 

american care predă în Finlanda. Modelele autentice de învățare descrise în cartea sa 

intitulată Să predăm ca în Finlanda: 33 de strategii simple pentru lecții pline de bună 

dispoziție (al cărei autor este Tymothy D. Walker)) contribuie substanțial la dezvoltarea 

unei personalități complexe a elevilor, care să fie mulțumit de existența și contribuția sa 

în societate. Evident aceste deziderate pot fi realizate de către un personal didactic bine 

instruit, care posedă cunoștințe legate de psihologia copilului, pedagogie, educație 

specială, didactica specialității și teoria curriculumului. Parcurgând cartea veți descoperi 

că unele dintre metodele descrise pot fi adoptate de către noi în propriile activități.   

Programele educaționale finlandeze sunt extrem de competitive, ele putând fi 

proiectate de către profesorii din școli. Aceștia pot alege cele mai eficiente metode de 

predare, au libertatea și responsabilitatea în adaptarea materiei la nevoile individuale ale 

elevilor, pot să adopte multiple modalități de evaluare a aceea ce au învățat elevii lor și 

își aleg singuri rutele  de dezvoltare și perfecționare în vederea consolidării profesei 

didactice (T.,Walker, p.16). 

Unul dintre obiectivele cheie asupra căruia este centrat învățământul finlandez se 

referă la asigurarea stării de bine, de fericire (well-being) și sănătate a copiilor, de creare 

și asigurare a bunei dispoziții la cursuri a elevilor. În acest sens autorul cărții 

menționează câteva sfaturi practice care pot contribui la înfăptuirea bunei dispoziții, a 

stării de bine și fericire la școală. 

Având la bază experiența didactică americană, autorul descoperă în Finlanda că 

strategiile didactice utilizate nu sunt pretențioase, metodele de predare sunt simple și 

eficiente, orice elev beneficiind în urma lor. Elementul cheie al acestor strategii este 

acela de a stimula buna dispoziție în activitatea de predare și învățare fapt care aduce 

schimbări pozitive în procesul de achiziție a cunoașterii de către elevi. 

Citind cartea, am încercat să înțeleg în ce constă această stare de bine, de fericire și 

cum pot contribui acestea, pe lângă competențele dobândite, la  dezvoltarea 

personalității și a aptitudinilor proprii ale elevilor finlandezi? Evident că pe măsură ce 
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treceam de la un capitol la altul mi-am conturat o viziune de ansamblu cu privire la 

abordările educaționale finlandeze. În cele ce urmează mă voi concentra asupra 

factorilor fericirii (bunei dispoziții) descriși în carte de către profesorul Walker și care 

sunt „văzuți drept scop primordial al școlii finlandeze” (T. Walker, p. 29).  

În accepțiunea autorului fericirea „poate fi înțeleasă drept o emoție pozitivă 

intensă, care, în loc să deturneze procesul de predare și învățare din clasă, poate să 

îmbunătățească productivitatea și să mărească inteligența socială și emoțională.” 

Conform lui Walker, există cinci factori ai fericirii, cartea lui fiind structurată funcție de 

aceștia (fiecărui factor fiindu-i dedicat un capitol din carte) pentru care sunt prezentate 

33 de modalități (metode, strategii) de aducere a bunei dispoziții în rândul elevilor. 

Starea de bine este primul element premergător succesului descris de către 

profesorul Walker care este de părere că „la temelia fericirii stă satisfacerea nevoilor de 

bază, în consecință atât elevii cât și profesorii au nevoie de condiții adecvate de somn, 

de hrană, de apă, îmbrăcăminte și de adăpost (T. Walker, p. 39).”  

În școala finlandeză există câteva modalități, pe care autorul le denumește strategii, 

ce sunt aplicate de către dascăli pentru a spori calitatea predării și învățării și a produce 

bună dispoziție în sala de clasă. Ele au drept scop îmbunătățirea stării de sănătate fizică, 

psihică și emoțională ale actanților principali ai educației. În ceea ce privește starea de 

bine, aspectele la care fac referire aceste strategii au în vedere:  

 Introducerea în orar a unor pauze de relaxare. Pauzele frecvente îi ajută pe 

elevi să rămână odihniți întreaga zi. În opinia autorului principalul beneficiu al pauzelor 

dese este acela că ajută copiii să-și mențină concentrarea datorită faptului că își 

odihnesc creierul. Elevii sunt mai atenți la cursuri după recreație, iar dacă lecția durează 

prea mult, se concentrează mai prost. Pauzele de relaxare se pot produce nu numai în 

timpul recreației ci chiar și în timpul lecțiilor (în spațiul din clasă denumit loc de 

relaxare), atunci când dau semn că își pierd cheful de lecție. O metodă recomandată de 

autor pentru sitimularea stării de bine se referă la alternanța activităților cu recreerea 

care presupune că acordăm elevilor pauze regulate între perioadele mai lungi de 

activitate didactică. Astfel, pe parcursul unei zile elevii finlandezi beneficiază de câteva 

intervale de timp pe care le petrec după bunul plac, putând citi, timp de 10 minute o 

carte la alegere, de a redacta o compunere la libera alegere, de a participa la un joc de 

matematică distractiv etc. În aceste minute elevii au nevoie de distracție, independență 

și noutate în ceea ce privește activitățile pe care le desfășoară în acest timp (T. Walker, 

pp. 41-46). 

 Îmbinarea învățării cu mișcarea.  Din relatările autorului, lecțiile nu ar trebui să 

depășească mai mult de 15 minute de predare. observațiile acestuia realizate asupra 

elevilor săi l-au condus la concluzia că aceștia treceau cu ușurință de la o activitate la 

alta, respectiv lucrau mai eficient atunci când lecțiile erau mai scurte. Creșterea 
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nivelului de activitate fizică a elevilor are multiple beneficii; de la prevenirea obezității 

și reducerii riscului de boli cardiovasculare la îmbunătățirea funcțiilor cognitive, a 

memoriei, atenției și a stării psihice a elevilor. Elevii au nevoie de activități adecvate 

nivelului lor de dezvoltare care să le accelereze ritmul cardiac.  În ceea ce priveste 

activitățile fizice care pot fi realizate la școală cu elevii, profesorul Walker ne oferă 

câteva sugestii: participarea elevilor la pauze de înviorare, la jocuri de grup (baschet), 

individuale (săritul corzii) sau participarea la activități realizate de animatori (care pot fi 

chiar din rândul elevilor). Activitatea fizică desfășurată de elevi nu se rezumă doar la 

implicarea în activități dinamice în timpul recreațiilor sau la ora de sport ci la crearea 

posibilității de a se mișca în timpul lecțiilor, de a-i lăsa să se ridice din bancă ori de a-i 

lăsa să lucreze în picioare. O altă activitate desfășurată cu elevii și care este descrisă de 

autor se referă la plimbările active prin galeria de artă. Astfel, elevii își expun produsul 

învățării pe pereții sălii de clasă sau ai coridorului școlii aidoma unor lucrări dintr-o 

galerie de artă. Apoi, înarmați  cu bilețele autoadezive în două culori, se vor plimba prin 

galeria de artă și vor scrie pe un autocolant întrebări legate de lucrare, iar pe celălalt 

bilețel observații pozitive. Evident, la sfârșitul activității toți elevii profesorului se 

grăbesc să desprindă prezentările de pe pereți, se întorc în banci și analizează feedback-

ul primit ori acordă răspunsuri la întrebările formulate de colegi. Aș asemăna metoda cu 

ceea ce noi aplicăm sub denumirea de Turul galeriei. Evident există și alte modalități de 

a îmbina învățarea cu mișcarea, în timpul lecțiilor și care sunt amintite în carte: ridicarea 

elevilor în picioare pentru a interpreta un fragment din textul pe care profesorul îl 

citește; scoaterea elevilor din starea de somnolență prin ridicarea lor în picioare și 

alergarea pe loc timp de douăzeci de secunde pot contribui la animarea lecției; oferirea 

oportunității elevilor de a citi în picioare etc. (T. Walker, pp. 46-58). 

 Refacerea forțelor după orele de muncă. Atât elevii cât și profesorii, au nevoie 

de activități recreative după orele de școală. În ceea ce privește elevii, putem să le 

influențăm benefic modul în care își petrec timpul liber și să-și refacă forțele prin 

acordarea de teme de casă rezonabile comporativ cu  volumul sau complexitatea 

acestora. Profesorii finlandezi dau adesea foarte puține teme pentru acasă care pot fi 

rezolvate pe parcursul mai multor zile (T. Walker, pp. 60-64). 

 Simplificarea spațiului de învățare.  Profesorii din Finlanda preferă să reducă 

numărul de obiecte expuse pe pereții claselor și ai coridoarelor. Aceștia pornesc de la 

ideea (probată științific) că orice stimul extern reduce capacitatea de concentrare a 

elevilor ei pot fi distrași de mediul vizual, devin neatenți, respectiv prezintă progrese 

reduse în învățare. În fapt dascălii finlandezi vor opta întotdeauna pentru un spațiu 

plăcut și neîncărcat. Expunerea unui număr mic de lucrări, în opinia autorului, va ajuta, 

cele câteva materiale bine expuse să iasă în evidență, le va îmbunătăți calitatea muncii, 
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respectiv  va mări concentrarea asupra actului de predarea și învățare (T. Walker, pp. 

65-70).  

 Aerisirea clasei (împrospătarea aerului din clasă). Este o condiție  necesară 

pentru stimularea stării de bine și a învățării în clasă. Conform dovezilor științifice, 

spațiile neaerisite, închise, contribuie la diminuarea funcției cognitive și a capacității de 

luare de decizii, având un efect dezastruos asupra productivității elevilor și siguranței 

acestora; expunerea la lumină naturală și temperaturi cuprinse între 18°C și 23°C sunt 

optime pentru învățare, randamentul școlar fiind mai bun (T. Walker, pp. 71-75).    

 Ieșirea în natură. Timpul petrecut  de elevi în natură îi ajută pe copii să-și 

dezvolte încrederea în sine, poate reduce simptomele tulburării hiperchinetice cu deficit 

de atenție (ADHD), pot liniști copiii, îi ajută să de concentreze, iar joaca în mijlocul 

naturii contribuie la reducerea fenomenului de bullying (hărțuire). Evident mai pot fi 

amintite beneficii pentru starea fizică și psihică, reducerea obezității  sau îmbunătățirea 

funcționării cognitive. În acest sens, profesorul Walker pledează pentru susținerea de 

lecții în natură - realizarea de lecții outdoor sau a unor părți din acestea. De asemenea, 

des practicate sunt activitățile desfășuratede profesorii finlandenzi cu elevii lor în cadrul 

taberelor școlare, realizate într-un cadru natural. De asemenea sunt practicate drumețiile 

pemunte, vizitarea unui parc dendrologic, acțiunile de ecologizare a spațiului școlii  sau 

amenejarea unor heleștee sau refacerea albiilor unor râuri (T. Walker, pp. 76-80). 

 Crearea unui mediu școlar liniștit. În școlile din Finlanda domnește bun 

sentiment de calm, profesorii cât și elevii sunt incredibil de relaxați și degajați 

(comparativ cu cei din America, unde profesorul Walker și-a început cariera). Mediul 

școlar liniștit favorizează învățarea eficientă, iar elevii finlandezi au reușit să obțină 

rezultate școlare foarte bune la concursurile internaționale. Respectul pentru liniște este 

cultivat de către finlandezi, motiv pentru care elevii sunt învățați încă de mici să lucreze 

în liniște. Este în detrimentul acestora să învețe când există un zgomot de fond întrucât 

aceștia nu reușesc să-și însușească lecția. În cartea sa, profesorul Walker oferă câteva 

sugestii care să contribuie la crearea unui mediu școlar liniștit: Tabele de referință – 

sunt reguli stabilite în comun de către profesor și elev ( de regulă principii de bază – 

maxim trei) cum ar fi respectă-te pe tine însuți, respectă-i pe ceilalți și respectă mediul 

înconjurător. Pentru a crea un tabel de referință profesorul descrie în carte modul de 

lucru, scopul activității fiind acela de  a-i ajuta pe elevi să identifice caracteristicile unui 

mediu de învățare liniștit. Alte activități organizate de către profesor cu elevii săi sunt O 

sală liniștită, Sonometrul (crearea unor așteptări comune legate de  menținerea unui 

mediu de învățare liniștit)  sau tehnicile de meditație cunoscute sub denumirea de 

mindfulness (tehnică de relaxare pentru a face față emoțiilor negative) realizate pentru 

dobândirea calmului de către elevi dacă sunt neliniștiți sau exersarea de practice de 
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ascultăre conștientă în vederea relaxării minții  și unei concentrări mai bune. (T. Walker, 

pp. 81-90). 

Sentimentul de apartenență, reprezintă unul dintre principalii factori ai fericirii, 

motiv pentru care cadrele didactice finlandeze cultivă sentimentul de apropiere 

interpersonală din școli. Dintre metodele pe care aceștia le aplică în acest sens, amintim: 

 Alcătuirea unor echipe de asistență pentru elevi. Cadrele didactice au un rol 

deosebit de important în dezvoltarea relațiilor în primul rând cu colegii dascăli din 

școală, apoi cu elevii. În Finlanda profesorii petrec mult timp împreună la școală (norma 

lor de predare este de 18 ore pe săptămână) unde fac schimb de bune practici, rezolvă 

situații-problemă și dezvoltă relații de prietenie. De asemenea aceștia dezvoltă relații și 

cu ceilalți profesioniști din cadrul școlii (director, asistenta meicală, asistentul social, 

psihologul, psihopedagogul). În cadrul unor ședințe de lucru, constituiți în echipe de 

asistență pentru elevi, ei discută despre nevoile individuale ale acestora. Pentru 

consolidarea sentimentului de apartenență din clasă, cadrele didactice finlandeze trebuie 

să își cunoască fiecare copil din clasă, să inițieze și să desfășoare jocuri  împreună cu 

elevii care să-i ajute să se cunoască și să-i unească, să realizeze activități de valorizare a 

elevilor (sărbătorirea realizărilor elevilor), să managerieze eficient situațiile de conflict 

sau hărțuire ivite între copii (stop hărțuirii între elevi) și să încurajeze întrajutorarea 

elevilor între ei (încurajarea sprijinirii elevilor între ei). În carte sunt descrise în detaliu, 

câteva  modalități de consolidare a relației dintre cadrele didactice și elevi (T. Walker, 

pp. 91-127). 

Autonomia reprezintă cel de al treilea factor al stării fericirii descrise mai sus. 

Acesta se referă la ocaziile care le sunt oferite copiilor finlandezi, atât acasă cât și la 

școală pentru a se descurca singuri, încă de mici, fără a fi ținuți de mână, oferindu-le 

multă libertate, creând astfel premisele devenirii lor în niște elevi realmente autonomi. 

În vederea dezvoltării capacității de decizie autonomă la elevi, profesorul Walker oferă 

câteva strategii de predare: 

 Realizarea treptată a transferului responsabilității către elevi (de exemplu 

asigurarea autonomiei în ceea ce privește organizarea unor activități extracurriculare 

cum ar fi vizionarea unui spectacol, organizarea unui târg cu produse de patiserie în 

zilele de școală, a unor evenimente în cadrul Săptămânii Învățării Independente (T. 

Walker, pp. 131-136). 

 Rezervarea  de intervale tampon  care sunt destinate pentru a sta la dispoziția 

elevilor și de a oferi clarificări legate de o temă, discutarea unui subiect, pentru 

remedierea unor situații de neînțelegere între elevi etc. (T. Walker, pp. 136-142). 

 Oferirea de alternative adecvate pentru activitățile pe care urmează a le realiza 

cu elevii. În acest sens, principala menire a cadrelor didactice din Finlanda este să 

stabilească corelații între interesele elevilor și programa școlară. Interesele elevilor 
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constituie întotdeauna priorități pentru școală. Autorul descrie câteva metode aplicate 

elevilor săi pentru a putea corela interesele elevilor cu programa școlară (care poate fi 

modificată de către școală în interesul elevului). În ajutorul elevilor vine și planificarea 

activităților școlare care în prealabil a fost discutată de către profesori cu elevii (T. 

Walker, pp. 143-146). 

 Planificarea activităților școlare cu elevii. Elevii finlandezi sunt implicați în 

planificarea activităților școlare alături de profesorii lor. Împreună cu dascălii lor împart 

responsabilități privind determinarea procesului educațional. Coplanificarea oferă 

cadrelor didactice și elevilor posibilitatea de a colabora în vederea valorificări la 

maximum a ofertei puse la dispoziție de către școală. În acest sens autoritățile din 

sistemul de învățământ finlandez sugerează fiecărei școli conceperea și oferirea elevilor 

a unei unități interdisciplinare de învățare care să fie de interes pentru elevi. Autorul 

menționează câteva exemple proiectele interdisciplinare realizate de către elevi la 

educație civică, rspectiv în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, descriind în detaliu 

etapele parcurse de către aceștia (T. Walker, pp. 147-154). 

 Crearea situațiilor reale de învățare. Situațiile reale de învățare oferă elevilor 

posibilitatea de    a-și pune în aplicare cunoștințele, să exploreze și să identifice altele 

noi, să stabilească conexiuni și să le aplice în contexte noi. Exemplul oferit de autor face 

referire la programul Yrityskylii (Eu și Orașul Meu) un program considerat inovator la 

nivel internațional ale căror beneficii educaționale au fost considerate motivante de 

către Asociația pentru Educație Economică Europeană Obiectivul pedagogic urmărit 

prin crearea de situații reale de învățare este acela de a dezvoltae elevilor sentimentul că 

învățarea lor are cu adevărat un sens și relevanță, fapt care va produce acestora incitare, 

provocare la cunoaștere precum și bună dispoziție (T. Walker, pp.   154-162). 

 Asumarea responsabilității de către elevi. În Finlanda încredințarea de 

responsabilități copiilor se realizează încă de la o vârstă fragedă, când părinții acestora 

consideră că se pot descurca singuri. Astfel ei fac naveta zilnic între școală și casă, 

servesc singuri la cantina școlii, cei mici merg neînsoțiți prin școală etc. În cadrul școlii, 

profesorii acodând elevilor mai multă autonomie, pot oferi acestora multiple posibilități 

de a-și asuma responsabilități adecvate vârstei. De pildă, în cadrul procesului de 

evaluare a activităților școlare, elevii au învățat să se autoevalueze și să-și acorde 

singuri note pentru lucrările lor. Exista multiple posibilități prin care elevii sunt 

încurajați să-și asume responsabilități în clasă care au ca suport încrederea (T. Walker, 

pp. 154-169). 

Măiestria actului pedagogic. În opinia autorului măiestria  este descrisă ca fiind 

acea capacitate a dascălilor de a insufla buna dispoziție elevilor prin satisfacerea nevoi 

de competență. În ceea ce privește dezvoltarea măiestriei pedagogice, acesta 

menționează următoarele aspecte care trebuiesc luate în considerare: 
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 Predarea doar a noținilor de bază. În școala finlandeză lecțiile au  un conținut 

esențializat iar predarea se rezumă la transmiterea cunoștințelor de bază respectând 

curricula școlară. Ca metode de predare sunt agreate atât metodele active (de exemplu 

învățarea bazată pe proiecte) însă sunt utilizate și activități de predare tradițională care 

reclamă utilizarea prelegerii ori a muncii cu manualul etc.   

 Extragerea din manual a conținutului relevant. Manualul cu lecții structurate 

constituie un suport pentru dascăli întrucât sunt considerate a fi niște resurse  foarte utile 

care îi ajută să predea bine. În ajutorul lor cadrele didactice pot folosi și alte materiale 

didactice auxiliare însă  trebuie să respecte transmiterea conținutului în concordanță cu 

programa școlară  și extragerea conținutului relevant din acestea.  

 Valorificarea avantajelor tehnologiei. În școlile finlandeze tehnologia 

educațională utilizată de către profesori nu este complicată însă este eficientă, aceasta 

fiind folosită cu regularitate, însă în mod cumpătat. Filosofia acestei abordări 

evidențiază faptul că tehnologia este utilizate de profesorii și elevii finlandezi  pentru a 

sprijini procesul de instruire, și nu pentru a distrage atenția de la acesta. Elevii își pot 

însuși cunoștințele și competențele de bază fără să investească prea mult în cele mai 

moderne dispozitive tehnologice (T. Walker, pp. 184 – 189). 

 Asigurarea unei instruiri muzicale. Lecțiile de muzică ajută elevii finlandezi să-

și dezvolte cultura muzicală, să-și formeze abilități de exersare, de a cânta la un 

instrument muzical. De asemenea cercetătorii au descoperit că lecțiile de muzică ajută 

elevii să-și îmbunătățească competențele de scriere și de citire, precum și competențele 

lingvistice. Autorul consemnează studii realizate de sprecialiști care au demonstrat că 

instruirea muzicală poate crea anumite modificări la nivel cerebral îmbunătățind 

capacitatea de învățare elevilor contribuind la compensarea decalajului școlar (T. 

Walker, pp.184 – 194).  

 Îndrumarea elevilor, acordarea de sprijin pe parcusul întregii activități precum 

și acordarea acelui impuls de care au nevoie elevii pentru a progresa, pentru a-și depăși 

nivelul. De asemenea, un aspect important asupra căruia trebuie insistat este cel legat de 

oferirea unui feedback permanent, adaptat, sincer și constructiv. Pentru a progresa elevii 

finlandezi sunt ajutați să-și identifice punctele slabe. Aici este punctul în care intervine 

profesorul care va acorda asistență acestora. Sprijinul se manufestă prin exemple, 

exercițiu și feedback de calitate, respectiv aprecieri laudative acolo unde este cazul. 

Autorul oferă ca model de înlesnire a învățării un cadru  denumit model al atelierului de 

lucru, compusă fiind din trei părți de bază: o minilecție care prezintă obiectivul zilei, o 

muncă activă, independentă și o analiză  la nivel de grup asupra modului în care elevii 

și-au atins obiectivul stabilit (T. Walker, pp.194 – 202).  

 Provocarea elevilor de a-și dovedi cunoștințele. Cu toate că numărul  de teste 

standardizate aplicat elevilor finlandezi este mic, acestora li se aplică mai multe evaluări 



58 

 

sumative decât a altor elevi din lume, acordându-li-se note (pe o scala de notare de la 

nota patru la zece). Elevii din școala primară au posibilitatea de a primi în loc de 

calicative un feedback detaliat sub forma uor aprecieri verbale la finalul unei perioada 

de evaluare. În prezent, în școlile finlandeze, evaluarea tinde către o apreciere, măsurare 

și notare de tip formativ. Pentru a-și armoniza mai bine evaluările cu activitatea 

didactică profesorii finlandezi își personalizează testele aplicate elevilor, acest mod de 

abordare având ca rezultat să ajute elevii să-și dovedească progresul școlar într-un mod 

cât mai eficace. O altă particularitate a procesului de evaluare al elevilor finlandezi 

scoate în evidență faptul că aceștia sunt solicitați să justifice, demonstreze ceea ce știu 

prin oferirea de dovezi ale faptului că au învățat (conceptul este denumit  perustella). 

Un astfel de exercițiu ajută elevii să manifeste gândire critică și creatoare. Conceptul 

perestella este observat și în cazul elevilor care susțin probe individuale în cadrul 

examenului de bacalaureat. Elevii supuși unor astfel de evaluări demostrează capacități 

de a face față sarcinilor neprevăzute. Referitor la testele de evaluare sumativă, aplicate 

de către profesorul Walker elevilor săi, acesta a sesizat  că elevii preferau întrebările 

dificile în detrimentul unei itemi obiectivi și semiobiectivi, întrucât aceștia erau mândrii 

de răspunsurile critice și creatoare prin care își justificau răspunsurile, demonstrând 

astfel nivelul superior de înțelegere (T. Walker, pp. 203 – 208). 

 Discutarea notelor împreună cu elevii. Un element esențial al procesului de 

evaluare este cel legat de reflecția asupra procesului de învățare. Acest lucru presupune 

comunicarea notelor către elevi și și solicitarea unei reacții din partea lor. Cu ajutorul 

discuțiilor individuale autorul susține că se pot oferi aspecte cu privire la evaluare 

pentru o mai bună înțelegere și mai mult control asupra notelor obținute (T. Walker, pp. 

208 – 216).  

Cel de al cincilea factor în asigurarea stării de bine și a bunei dispoziții la cursuri a 

elevilor  este mentalitatea. În literatura de specialitate sunt menționate două tipuri 

predominante de mentalitate pe care oamenii le adoptă în viață: centrată pe deficit, 

conform căreia succesul va aduce cu sine eșecul altuia (fapt care ne împinge să facem 

comparații sociale), respectiv abordarea centrată pe surplus, conform căreia lumea are 

posibilitatea de a avansa. În  cazul copiilor  se manifestă cel de al doilea tip de 

mentalitate. De asemenea, abordările profesorilor finlandezi sunt  centrate pe surplus.  

Pentru cultivarea unei mentalități centrate pe surplus în activitatea didactică, sunt 

sugerate de către autor următoarele modalități:  

 Atingerea stării de flux, care în viziunea specialiștilor din domeniul psihologiei 

pozitive este similară stării în care poți să-ți folosești abilitățile în cel mai înalt grad 

fiind absorbit cu întreaga ta ființă de o activitate. Corespunzător activității didactice 

starea de flux este asociată stării psihice în care scriitorul se cufundă plin de bucurie 

atunci când se ocupă de activități dificile și interesante împreună cu elevii lui. Acesteia 
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nu-i sunt asociate doar sentimente plăcute ci și abilități omenești care să-ți 

îmbunătățească performanțele. În viziunea autorului, trăiești emoții pozitive în timp ce 

faci eforturi eficiente pentru a dobândi măiestrie în actul didactic. În acele momente 

profesorul dă tot ceea ce are mai bun din perspectivă pedagogică, științifică și umană 

fără a fi interesat să fie superior celorlalți. O astfel de stare produce este extrem de 

benefică asupre elevilor noștri întrucât ei sunt atenți la noi, îi încurajează și le 

stimulează interesul de a deveni la fel de buni. Evident că există factori de distragere a 

atenției cum ar fi pălăvrăgeala care se instalează uneori în clasă sau tendința de 

comparare cu ceilalți colegi, însă astfel de perturbații trebuiesc reduse la maxim (T. 

Walker, pp. 217 – 220). 

 Adoptarea unei stări de confruntare în situații dificile de colaborare cu părinții. 

Sintagma „fiți mai groși de obraz” propusă  de scriitor fiind valabilă pentru  situațiile în 

care trebuie să ne rezolvăm reziliența (tăria de caracter), pentru a menține buna 

dispoziție în clasă. Aceasta semnifică a te comporta ca un adevărat profesionist care are 

încredere în competențele sale didactice și pedagogice fără a ignora părerile celorlalți 

(colegi, dascăli etc.) Cuvântul finlandez „sisu” desemnează calitatea umană de a avea 

curaj în fața adversităților, fapt care impune acceași atitudine „Ești un profesionist, 

poartă-te ca atare!” O astfel de atitudine trebuie insuflată și elevilor.  

Evident, există momente când suntem copleșiți din punct de vedere profesional, 

însă pentru aceste situații autorul descrie modalități de depăsire a acestora. Un jurnal 

organizat pe două coloane (trasând o linie în mijlocul paginii ) în care sunt menționate 

sursele de anxietate (într-o coloană) respectiv realitatea (în cealaltă coloană). O altă 

metodă menționată în carte, se referă   exprimarea recunoștinței (în public sau 

particular) atunci când ne simțim descurajați în fața dificultăților profesionale. Această 

metodă  oferă susținere morală pentru perioade lungi cât și pentru perioadele mai puțin 

reușite ale activității didactice având drept scop consolidarea relațiilor cu cei din jur, 

respectiv diminuarea dorinței de a aspira spre superioritate (T. Walker, pp. 220 – 225). 

Poate că prezentarea făcută va stârni curiozitatea dumneavoastră  de a răsfoi cartea. 

Există în carte metode care s-ar putea implementa de către fiecare dintre noi. Rămâne la 

latitudinea noastră dacă această carte va constitui o sursă de inspirație. Un lucru este 

cert: orice emulație dorim să se producă în rândul elevilor referitor la schimbarea 

pozitivă a activității de învățare a acestora trebuie să înceapă tocmai cu noi, aceasta 

reflectându-se în actul educațional pe care îl desfășurăm. 
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Gândirea reprezintă nivelul cel mai înalt de prelucrare şi întegrare a informaţiei 

despre lumea externă – univers, natură, societate – şi despre noi înşine. Prin ea se 

realizează saltul calitativ al activităţii de cunoaştere de la particular, accidental, la 

general, esenţial, necesar, de la simpla constatare a existenţei obiectului la interpretarea 

şi explicarea lui logic-cauzală.  

Caracterul mijlocit al gândirii constă în aceea că ea operează nu direct asupra 

realităţii, ci asupra informaţiei furnizate de percepţii şi reprezentări. Desfăşurarea ei 

presupune întotdeauna fie existenţa unei informaţii care se extrage în prezent în cadrul 

contactului senzorial cu obiectul, fie a unei informaţii evocate din „tezaurul” memoriei 

(Golu, M., Păiş-Lăzărescu, M., 2004, p. 71) 

Componenta operatorie a gândirii constă dintr-un ansamblu de acţini şi procedee 

mintale de transformare a informaţiei, de relaţionare şi combinare a schemelor, şi 

noţiunilor în vederea obţinerii unor cunoştinţe noi sau a rezolvării unor probleme. În 

cadrul acestei componente distingem două tipuri de operaţii: operaţiile fundamentale, 

care constituie scheletul de bază al gândirii şi operaţiile instrumentale particulare, la 

care gândirea recurge în anumite situaţii concrete.  

Operaţiile fundamentale sunt: analiza, sinteza, comparaţia, abstractizarea, 

generalizarea şi concretizarea. Analiza este operaţia de descompunere în minte a unui 

obiect în elemente componente şi de apreciere a semnificaţiei fiecărui element în cadrul 

întregului. Sinteza constă în reconstituirea în minte a unui obiect (întreg) din 

elementele sau însuşirile sale date izolat, o relaţionare logică a informaţiilor secvenţiale 

despre obiect. Comparaţia este acea operaţie a gândirii care presupune evidenţierea pe 

plan mental a asemănărilor şi deosebirilor esenţiale ale obiectelor şi fenomenelor pe 

baza unui crietriu. Abstractizarea (este asociată cu analiza), constă în relevarea şi 

reţinerea unor însuşiri sau relaţii şi în eliminarea altora. Generalizarea (este asociată cu 

sinteaza), presupune extinderea rezultatului sintezei (noţiune, principiu, lege) asupra 

tuturor cazurilor particulare care posedă proprietăţile date. Concretizarea este operaţia 

de aplicare a noţiunilor, principiilor şi legilor generale în analiza, interpretarea şi 

explicarea realului, în diversitatea laturilor şi formelor sale particulare. 
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Operaţiile instrumentale se realizează în cadrul celor fundamentale şi se 

particularizează în funcţie de domeniul de cunoaştere în care este implicată gândirea. 

Operaţiile instrumentale se realizează în două forme: algoritmică şi euristică. Forma 

algortmică se caracterizează printr-o succesiune strict determinată a secvenţelor, a cărei 

respectare conduce în mod necesar la obţinerea rezultatului preconizat. Aici putem 

aminti operaţiile de calcul din matematică; acestea au fiecare la bază un algoritm 

specific: algoritmul adunării, algoritmul împărţirii etc. Forma euristică a operaţiilor 

instrumentale se caracterizează printr-o desfăşurare „arborescentă”, în evantai, a 

căutărilor şi transformărilor. Exemple edificatoare de situaţii poblematice în care apar  

operaţiile de tip euristic sunt: găsirea ieşirii într-un labirint, jocul de şah, o cercetare 

ştiinţifică în vederea unei descoperiri, scrierea unei compoziţii muzicale etc. 

După raportul dintre datele iniţiale şi produsul final, se disting două forme 

principale ale gândirii: gândirea convergentă şi gandirea divergentă. 

Gândirea convergentă este unificatoare şi sintetică. Ea tinde să reducă diversitatea 

la unitate: dintr-un număr iniţial mare de date sau elemente se obţine un număr mic de 

produse finale.Gândirea convergentă este predominant solicitantă în  formarea 

noţiunilor. 

Gândirea divergentă este eminamente explorativă, generativă, creativă. Ea 

presupune fie capacitatea de realizare a unuia şi aceluiaşi produs mintal final pe căi 

diferite, fie capacitatea de a găsi cât mai multe variante de soluţii sau răspunsuri la una 

şi aceeaşi sarcină sau problemă. Rezultatul final este dedus din datele iniţiale: obţinerea 

lui este mediată de diverse căutări, încercări şi tatonări mintale ale subiectului. 

Gândirea divergentă este considerată o componentă de bază a creativităţii. Ea 

posedă mai pregnant decât cea convergentă, flexibilitate, fluiditate şi originalitate. 

În 1967 Edward De Bono a introdus conceptul de gândire laterală în volumul New 

Think apărut la Basic Books, New York . Ideea principală a acestui concept este că 

multe probleme de care ne lovim necesită pentru rezolvarea lor abordarea din mai 

multe perspective, până la găsirea celei care poate conduce la o soluţie. Numele lui 

Edward de Bono este sinonim peste tot în lume cu creativitatea, educaţia gândirii şi 

succesul prin inventivitatea deliberată. El explică împrejurările în care a apărut acest 

concept. Fiind preocupat de gândire, în general, de gândirea creativă şi perceptuală, în 

special, ca şi de sistemele cu autoorganizare, el a ajuns la concluzia existenţei „unui alt 

fel de gândire” decât gândirea liniară, secvenţială, logică. (M. Zlate, 1999) 

Gândirea laterală este strâns legată de intuiţie, creativitate şi dispoziţie. Gândirea 

laterală înseamnă: a vedea şi a interpreta în moduri şi expresii diferite lucruri şi idei 

care erau văzute şi interpretate în acelaşi fel; a restructura vechile tipare, a evada din 

obişnuit şi a construi noi modele; a genera nu numai noi idei, ci şi a declanşa conflicte 

între ideile opuse, între cele vechi şi cele noi; a lucra prin salturi, nu prin „paşi 
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mărunţi”; a ajunge la o soluţie concretă nouă, interesantă chiar dacă paşii au fost 

eronaţi; a schimba încadrarea în clase şi sisteme ceea ce fost introdus la un moment dat 

într-un sistem poate fi introdus la un alt moment într-altul; a opera nu doar cu 

elementele relevante, ci şi cu cele irelevante; a permite ca elementele spontane ale 

gândirii să influenţeze gândirea planificată, sistematică, sau invers.  

Gândirea laterală este, după opinia lui De Bono, concomitent o atitudine faţă de 

informaţie şi o metodă de folosire a acesteia, în cadrul ei informaţia fiind folosită 

pentru a schimba structura sistemului şi nu pentru a deveni parte componentă a lui. De 

Bono precizează că termenul „gândire laterală” poate fi folosit în două sensuri: “unul 

specific - gândirea laterală fiind în acest caz un set de tehnici sistematice utilizate 

pentru schimbarea percepţiilor şi conceptelor şi generarea unora noi, altul general - 

gândirea laterală fiind din această perspectivă explorarea unor posibilităţi şi abordări 

multiple în locul urmăririi unei singure abordări”. Deşi autorul ia în considerare ambele 

accepţiuni, este într-o mai mare măsură preocupat de prima. (M. Zlate, 1999, p. 288). 

Un principiu de bază al gândirii laterale este că orice mod de a privi un lucru (şi deci 

orice convingere) este doar unul dintre diferitele moduri posibile (de regulă o infinitate) 

în care se poate privi acel lucru. Un alt principiu este că atenţia şi percepţia noastră sunt 

în mod natural limitate. Din această cauză nu putem percepe decât o zonă îngustă din 

realitate la un moment dat. Soluţia este să explorăm un anumit aspect din diferite 

puncte de vedere (de ex. mai întâi logic, apoi moral, apoi estetic, apoi social, etc.) – 

ceea ce E. de Bono numește ”tehnica pălăriilor gânditoare”. Este de asemenea util să 

solicităm şi părerile altor persoane care, în mod necesar, au puncte de vedere diferite. 

Descrieri ale diferitelor tehnici de gândire pot fi găsite în cărţile “Gândirea laterală” şi 

“Cursul de gândire al lui Edward de Bono”. În orice caz, ideea gândirii laterale nu este 

de a înlocui gândirea critică ci de a o completa acolo unde aceasta îşi atinge limitele. 

Gândirea laterală este strâns legată de creativitate. Iar creativitatea este capacitatea 

de a genera răspunsuri la probleme, de a elabora soluţii inedite şi originale. Calităţile 

creativităţii sunt: productivitatea, utilitatea, eficienţa, valoarea, ingeniozitatea, noutatea, 

originalitatea (Roco M. 2001 p.18). Psihologul american J. P. Guilford precizează că, 

în sens larg, creativitatea are în vedere abilităţile pe care le întâlnim la majoritatea 

oamenilor. 

Deşi creativitatea este o nevoie socială care asigură supravieţuirea unui popor, (M. 

Roco, 2001, p. 12)  pot fi aduse critici modului în care aceasta este utilizată în cultură şi 

educaţie. Carls Rogers, psihoterapeut şi creativist de renume, critică modul în care se 

realizeză cultura şi educaţia, spunând că: în educaţie se tinde spre formarea unor 

oameni conformişti, cu stereotipii numeroase şi marcante, considerându-se că este de 

preferat să asiguri o educaţie cât mai completă decât să dezvolţi o gândire originală şi 

creativă. În educaţie accentual a fost pus întotdeauna, în mod excusiv, pe gândirea 
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verticală. Tocmai de aceea, nevoia de a dezvolta gândirea laterală se datorează 

limitărilor comportamentului minţii ca sistem de memorie care se auto-optimizează.  

De regulă, copiii sunt consideraţi prototipul creativităţii şi asta datorită faptului că 

structura lor interioară nu este încă influenţată de stereotipurile vieţii cotidiene. 

  Un studiu a căutat să aplice lucrarea lui Edward de Bono la cinci clase de 

grădinițe în Malta (Dimech and Pace, 2003). Acest lucru se bazează pe ideea de 

"gândire laterală", abordări divergente și creative la rezolvarea problemelor poate fi 

mai mult succes decât raționamentul liniar. Copiii au participat la exerciții adecvate 

vârstei în rezolvarea problemelor creative. La finalul studiului la grădiniţa s-a 

considerat că intervenția a sporit auto-exprimarea elevilor și încrederea. 

Funcţia pedagogică a creativităţii implică realizarea a două acţiuni: elaborarea 

unui model de educare a creativităţii şi proiectarea unei învăţări creative. Realizând 

aceste lucruri, avem posibilitatea de a sesiza şi rezolva unele situaţii problemă din ce în 

ce mai complexe, prin dezvoltarea capacităţilor operaţionale definitorii pentru 

personalitatea creatoare, cum ar fi: analiza, sinteza, abstractizarea, generalizarea. 

Copilul este spontan, iar jocul este activitatea de bază a copilăriei. De aceea, utilizarea 

unor metode interactive de grup vor duce la stimularea învăţării şi dezvoltării personale 

încă de la vârstele timpurii, exersându-le capacitatea de a selecta, combina, învăţa 

lucruri de care vor avea nevoie în viaţa de şcolar, apoi în cea de adult. Metodele 

interactive de stimulare a creativităţii şi de exprimare liberă a gândirii, utilizate cu 

succes în grădiniţă, sunt brainstormingul, explozia stelară, metoda palăriuţelor 

gânditoare, acestea fiind adaptate nivelului de vârstă. Prin intermediul acestor metode 

copiii aduc argumente, găsesc soluţii, dau sfaturi din care învaţă cu toţii. Aplicarea 

metodelor solicită timp, diversitate de idei, angajare în acţiune, descoperirea unor noi 

valori, dar mai ales o mare responsabilitate didactică. Însă, aplicabilitatea lor se 

realizează cu succes abia la grupa mare. Pentru obţinerea unor rezultate vizibile, copiii 

vor fi iniţiaţi încă de la grupele anterioare.  

Formarea si dezvoltarea creativităţii necesită parcurgerea drumului de la simplu la 

complex, cunoasterea temeinică a posibilităţilor intelectuale, volitive si morale ale 

preşcolarilor – viitorii elevi -, a supleţei sistemului lor nervos, precum si activităţi de 

înlăturare a factorilor care pot frâna dezvoltarea creativităţii, cum ar fi timiditatea, 

teama de a nu gresi, descurajarea, lipsa perseverenţei. 

Metoda brainstorming utilizată la grădiniţă, este o metodă de stimulare a 

creativităţii. Aceasta constă în enunţarea spontană a cât mai multe idei pentru 

soluţionarea unei probleme într-o atmosferă lipsită de critică şi are ca obiectiv 

exersarea capacităţilor creatoare a copiilor în procesul didactic la diferite categorii de 

activităţi. Pentru realizarea acestei metode se impune respectarea unor reguli, cum ar fi: 

problema pusă în discuţie să prezinte interes de studiu din partea copiilor şi să aibă 
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şanse de rezolvare, grupul cu care se lucrează să fie eterogen, crearea unui mediu 

educaţional corespunzător stimulării creativităţii, admiterea de idei în lanţ - pornind de 

la o idee se pot dezvolta altele prin combinaţii, analogii, asociaţii. Înregistrarea exactă a 

ideilor în ordinea prezentată, amânarea aprecierilor şi a evaluării ideilor emise. 

Activitatea la grupă se realizează urmărind 3 etape: etapa pregătitoare, etapa productivă 

a grupului şi etapa trierii şi selecţionării ideilor – evaluarea (Breben, S., Gongea, E., 

Ruiu, G., Fulga, M., 2002, p. 277 – 281).  

De exemplu, în cadrul activităţilor liber alese avem joc de construcţii desfăşurat 

cu un grup brainstorming de 6 copii – 4 băieţi şi 2 fetiţe. Obiectivul urmărit  este 

construirea unui parc de distracţii pentru copii, stimulându-le creativitatea prin 

realizarea a cât mai multe elemente. Activitatea se desfăşoară utilizând cele 3 etape ale 

metodei brainstorming. În etapa pregătitoare se stabileşte tematica ce urmează a fi 

realizată în ziua următoare; se fixează numărul minim de idei ce trebuie formulate pe 

unitate de timp – o construcţie în 3 minute care să nu semene cu cea a vecinilor de 

lucru, dar care să devină element de bază în lucrarea colectivă. Se amenajează spaţiul 

de lucru al grupului brainstorming, prin gruparea măsuţelor. De stabilesc locurile 

copiilor, aceştia fiind aşezaţi în ordinea băiat – fată – băiat, precum şi trusele specific 

jocurilor de construcţie. Este precizată regula “Nu se critică construcţiile partenerilor”. 

În cea de a doua etapă, etapa productivă, copiii construiesc. Realizând sarcina de lucru, 

preşcolarii dau frâu liber imaginaţiei. După ce timpul de lucru expiră se face o sinteză 

parţială. Educatoarea prezintă ideile emise de fiecare copil: castel, tren, tobogan, 

piscină, leagăn, carusel. Acestea sunt aşezate în locul special amenajat. Copiii sunt 

provocaţi printr-un exerciţiu “Ce poţi schimba la construcţia ta?”. Ei modifică prin 

amplificare, multiplicare, diminuare, aşezare stanga – dreapta, aproape – departe în 

cadrul construcţiei colective, schimbând înfăţişarea parcului de distracţii pentru copii 

prin procedeele imaginaţiei. În cea de a treia etapă – etapa trierii şi selecţionării ideilor, 

evaluarea, copiii au voie să-şi exprime gândirea critică înterzisă în celelalte etape. Se 

face trierea ideilor ţinându-se cont de originalitate, valoarea pozitivă a ideii, 

apartenenţa la temă. Macheta realizată rămâne mai multe zile în clasă în scopul 

creşterii ideilor emise. Pe parcursul derulării activităţii educatoarea nu are voie să emită 

idei, să comenteze, intervenind doar atunci când nu se respectă regulile. Sunt acceptate 

toate soluţiile, dar se preiau doar cele valoroase. Vor fi eliminaţi factorii care blochează 

manifestarea creativă a preşcolarilor. Dintre beneficiile metodei care duc la formarea 

abilităţilor de gândire laterală, amintim: creează multe idei noi şi originale, stimulează 

creativitatea în grup şi spiritul competitiv, oferă posibilitatea manifestării libere, 

spontane, creşte productivitatea creativităţii individuale, sporeşte încrederea în sine, 

creşte spiritual de iniţiativă, permite reacţii în lanţ. 
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O altă metodă utilizată din ce în ce mai frecvent în grădiniţă şi care stimulează 

dezvoltarea gândirii laterale la copiii preşcolari este “explozia stelară”. Este o 

modalitate de relaxare a copiilor şi se bazează pe formularea de întrebări pentru 

rezolvarea de probleme şi noi descoperiri. Prin formularea întrebărilor se realizează 

conexiuni între ideile descoperite de copii în grup prin interacţiune şi individual pentru 

rezolvarea unei probleme. Tipul de întrebări formulate sunt: CE?, CINE?, UNDE?, 

CÂND?, DE CE? Metoda explozia stelară poate fi utilizată în activităţi precum: lecturi 

după imagini, convorbiri, povestiri, jocuri didactice, activităţi matematice, poezii sau în 

activităţi de evaluare. Pentru realizarea unei activităţi prin utilizarea acestei metode, 

trebuie confecţionată o stea mare şi alte cinci stele mai mici de culoare galbenă, 5 

săgeţi roşii şi jetoane. Copiii sunt aşezaţi în semicerc şi propun problema de rezolvat. 

Sau poate fi propusă de către cadrul didactic. Pe steaua mare se desenează ideea 

centrală sau este aplicată o imagine reprezentativă a subiectului dezbătut. Pe cele 5 

steluţe se scrie câte o întrebare de tipul celor menţionate mai sus, iar cinci copii din 

grupă extrag câte o întrebare. Fiecare copil din cei cinci îşi alege câte 3-4 colegi 

organizându-se astfel cinci grupuri. Grupurilor le sunt alocate câteva minute pentru a 

colabora în elaborarea întrebărilor. După expirarea timpului, copiii revin în semicerc în 

jurul steluţei mari şi comunică întrebările elaborate, printr-un reprezentant sau 

individual. Copiii celorlalte grupuri răspund la întrebări sau chiar formulează întrebări 

la întrebări. După finalizarea fiecărui set de întrebări, steluţele sunt aşezate în jurul 

stelei mari, obţinându-se astfel “explozia stelară” – explozia de idei, de întrebări şi 

răspunsuri (Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M., 2002, p. 344 - 360 ). 

De exemplu metoda poate fi folosită după ascultarea povestirii “Ursul păcălit de 

vulpe”. Pe steaua mare este aşezată o imagine reprezentativă a poveştii. Copiii sunt 

împărţiţi în echipe. Obiectivul activităţii este fixarea conţinutului poveştii pe fragmente 

prin formularea de întrebări specifice exploziei stelare, cum ar fi: Ce căuta vulpea? Ce 

a descoperit ea? Ce idee i-a venit? Cine trecea pe drum? Cine i-a cerut peşte? Cine l-a 

păcălit pe urs? Când s-a prefăcut vulpea moartă? Când a rămas ursul fără coadă? De ce 

a furat vulpea peştele? De ce a rămas ursul fără coadă? Unde a dus vulpea peştele? 

Unde pescuia ursul? Pe parcursul activităţii copiii sunt apreciaţi pentru efortul depus şi 

încurajaţi să adreseze întrebări referitoare la conţinutul poveştii expuse.  

Prin utilizarea metodei “explozia stelară” este stimulată creativitatea în grup şi 

individual. Această metodă facilitează crearea de întrebări la întrebări în grup şi 

individual, pentru rezolvarea problemei propuse. Dezvoltă şi exersează gândirea 

cauzală, divergentă, deductivă, inteligenţele multiple, limbajul, atenţia distributivă. 

Gândirea laterală este atât o atitudine, cât şi o metodă de a folosi informaţiile (De 

Bono, E, 2010, p. 53). Metoda “Pălăriilor gânditoare”, promovată de Edward de Bono 

este o tehnică interactivă de stimularea a creativităţii şi are la bază interpretarea de 
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roluri prin care copiii (şi adulţii) îşi exprimă liber gândirea, dar în acord cu semnificaţia 

culorii pălăriuţelor care definesc rolul. De Bono spune că prin intermediul acestei 

metode putem învăța cum să separăm gândirea în șase funcții și roluri clare. Fiecare rol 

de gândire este identificat cu o "pălărie de gândire" simbolică colorată. Prin purtarea și 

schimbarea mentală a "pălăriilor", putem ușor să ne concentrăm sau să redirecționăm 

gândurile, conversația sau întâlnirea.  

Semnificaţia culorilor pălăriilor gânditoare este următoarea: “Pălăria albă” deţine 

informaţii pe tema pusă în dezbatere. Gândeşte obiectiv, nu este părtinitoare. Observă 

şi identifică rapid relaţii, fapte, conexiuni. Rămâne neutră indifferent de influenţele 

colegilor uneori intenţionate conform rolului jucat, alteori reale. Este purtătoare de 

informaţii şi dornică de a descoperi altele noi, utile problemei puse în dezbatere. Caută 

soluţii care pot duce la obţinerea informaţiilor cheie. Celelalte pălăriuţe apelează la 

capacităţile ei de a reţine informaţiile. Oferă informaţia brută, nu o interpretează şi nu 

are opinii de nici un fel. “Pălăriuţa roşie” are multă imaginaţie şi empatie faţă de 

problemele cotidiene. Se infurie, se supără când celelalte pălării rămân insensibile la 

soluţiile propuse de ea. Trăieşte stări afective contrastante. O caracterizează sinceritatea 

– spune ce simte fără a se gândi la consecinţe. E un stimulator pentru ceilalţi, 

mobilizator prin întrebările pe care le adresează. Se bazează pe intuiţie, îşi 

exteriorizează sentimentele, chiar maniestă şi temeri. Nu se justifică şi nu dă explicaţii, 

gândeşte prin prisma emoţiilor provocate de problema pusă, evenimentul trăit. 

“Pălăriuţa neagră” gândeşte negativ, dar logic şi critic problema discutată. Exprimă o 

perspectivă întunecată, sumbră, tristă, scoţând în evidenţă răul, erorile, 

incorectitudinile. Prezintă obiectiv eventualele pericole, riscuri, greşeli la soluţiile 

propuse, fiind pălăriuţa care atenţionează asupra implicaţiilor, riscurilor, încălcării 

regulilor. “Pălăriuţa verde” fomulează o abundenţă de idei noi, soluţii posibile, 

creative, inovatoare. Caută alternative. Antrenează gândirea laterală pentru soluţionarea 

problemelor. Combină ideile şi crează variante de rezolvare, gândeşte resurse, metode 

pe care le explică convingător. Abundenţa ideilor imaginate de ea creează oportunităţi 

de rezolvare prin selecţie, combinare, adăugare.”Pălăriuţa galbenă” – gândeşte 

constructiv, pozitiv. E o luptătoare. Cere celorlalte pălăriuţe un efort mai mare de 

gândire. E realistă. Vrea să cunoască obiectivele dintr-o perspectivă realistă. “Pălăriuţa 

albastră” – are rolul de conducător. Sobră, rece, vede tot, supraveghează şi dirijează 

desfăşurarea activităţii, jocului, discuţiei, analizează şi clarifică. Controlează şi 

organizează derularea demersului de rezolvare a problemei. Este dirijorul orchestrei 

pălăriuţelor şi cere ajutorul celorlalte pentru acea armonie în soluţionarea cazului. Ea 

defineşte problema, conduce întrebările, face sinteze parţiale şi finale. Monitorizează 

jocul şi urmăreşte respectarea regulilor prin simple interjecţii. Rezolvă conflictele care 

apar, cunoscând foarte bine rolul fiecărei pălăriuţe. Alege soluţia corectăşi dă semnalul 
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de continuare a jocului şi de finalizare. Se înţelege că sub aceeaşi pălăriuţă va sta şi 

educatoarea. Dirijează pas cu pas demersul jocului (Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., 

Fulga, M., 2002, p. 304 - 309). 

Într-o poveste copiii pot analiza conflictul şi găsi soluţii, idei care modifică 

finalul. Poeziile Elenei Farago se pot finaliza cu o dezbatere urmată de decizii 

neaşteptate. Metoda mai poate fi utilizată inainte sau după organizarea unei excursii, 

expoziţii, spectacole etc. 

De exemplu, metoda pălăriilor gânditoare aplicată pe poezia “Căţeluşul şchiop” de 

Elena Farago, ar putea evolua astfel: “Pălăriuţa albă” – povesteşte întâmplări despre 

comportamnetul copiilor şi al câinilor. “Pălăriuţa roşie” – este supărată pe copil şi-i 

pare rău că acel căţel a fost lovit cu răutate în picior. “Pălăriuţa verde” – oferă soluţii, 

idei, alt mod de rezolvare a problemei. De exemplu amenajarea unui adăpost pentru 

căţeii fără stâpân. “Pălăriuţa galbenă” nu adduce soluţii noi, ci caută beneficiile, cum ar 

fi atragerea părinţilor de partea lor, prin construirea de către aceştia a adăposturilor 

pentru câini. “Pălăriuţa neagră” spune că sunt prea mulţi câini, fac mizerie, zgomot, nu 

toţi oamenii iubesc anumalele…”Pălăriuţa albastră” trage concluziile, alege soluţia 

corectă. 

Prin intermediul acestei metode copiii învaţă să-şi exteriorizeze emoţiile, 

sentimentele. Învaţă să comunice ce simt fără reţinere, să ia decizii, să evite greşelile. 

Procesul de învăţământ are ca obiectiv prioritar educarea creativităţii, având în 

vedere că premisele comportamentului creativ, deprinderile creative, precum si stilul de 

muncă creativ se formează în scoală, de la vârste mici, sub influenţa factorilor 

educativi. La copiii mici procesul creativ este o unitate dinamică ce se caracterizează 

mai degrabă prin spontaneitate si intuiţie decât printr-o serie de tehnici logice si 

rezolvarea problemelor. 

“Odată ce ajungem să ne însuşim atitudinea gândirii laterale, nu mai avem nevoie 

să ni se spună cu ce ocazii să o aplicăm” (Edward de Bono – Gândirea laterală, 2010, p. 

57). 
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ALCĂTUIREA DE SCRISORI-VALENȚE DIDACTICE ȘI 

TERAPEUTICE  

  

Prof. Maria Mȋndru, 

 Liceul Teoretic Carmen Sylva din Eforie Sud 

 

Moto: „Scrie măcar de acum înainte, iar pe cei care te iubesc, iubeşte-i şi tu cu 

un condei, cu cerneală şi cu o foiţă de hârtie.” (Sf. Vasile cel Mare, 2010, p. 483) 

Preliminarii 

Valenţele educative ale stilului epistolar se nasc din nevoia firească de 

comunicare. Este adevărat că am înlocuit corespondenţa prin poştă, scrisoarea în plic, 

cu poşta electronică, mai precis cu e-mailurile. Biletul, cartea poştală ilustrată şi textele 

de felicitare sau urare cu diverse ocazii sunt, cu succes, înlocuite de SMS-uri (din 

nefericire, am zice noi). După aceste câteva aspecte semnalate anterior, ne întrebăm 

retoric: Poate fi tehnologia un pas spre dezumanizarea relaţiilor interumane? Aveau o 

mai mare încărcătură spirituală cuvintele aşezate pe hârtie de peniţa din mâna 

expeditorului decât cuvintele înşirate de butoanele tehnologiei? 

Cu o aplecare nostalgică spre uman, spre vremurile când timpul avea alte 

coordonate, alte dimensiuni pentru omenire, cu experienţa unor persoane care au scris 

cu plăcere scrisori, considerăm oportună abordarea unei asemenea teme şi aplicarea ei 

la ciclul primar, ce-i drept, ţinându-se cont de particularităţile vârstei. 

 

Scrisoarea - succint istoric şi taxonomie 

Scrisoarea este o modalitate de comunicare scrisă care a început să fie folosită 

încă din antichitate. Istoric, scrisorile erau singura metodă de comunicare între 

persoane aflate în locuri diferite. Odată cu evoluţia tehnologiei, scrisorile au devenit 

din ce în ce mai rare, ele fiind înlocuite cu mijloace mai moderne (internet, telefon 

etc.). Prima scrisoare „electronică” a fost transmisă cu ajutorul codului Morse. 

Din cele mai vechi timpuri, spre deosebire de comunicarea orală, comunicarea în 

scris a fost un mijloc la dispoziţia persoanelor educate, motiv pentru care tot timpul a 

avut un anume formalism, o anume etichetă. Toate aceste reguli ale comunicării în scris, 

respectiv ale corespondenţei, au suferit o continuă evoluţie, dar totdeauna a păstrat o 

anume rigoare ceea ce a făcut ca mulţi lingvişti să susţină că despre orice limbă se poate 

spune că are două componente distincte – limba vorbită şi limba scrisă.  

Comunicarea scrisă presupune o atenţie specială atât în ceea ce priveşte 

exprimarea şi conţinutul, cât şi aspectul documentului respectiv, pentru că modul în care 
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ne exprimăm în scris ne reprezintă, dar arată, totodată, respectul pe care îl purtăm 

destinatarului. Acest fapt este valabil atât pentru persoane, cât şi pentru instituţii.  

Scrisoarea poate fi: familială, amicală, de mulţumire, de felicitare, de 

recomandare, de justificare, de rugăminte, oficială etc. Aṣadar, scrisoarea este o 

comunicare prin care se aduce la cunoṣtinţă destinatarului o mare varietate de fapte 

(personale, familiale sau oficiale), gânduri, idei sentimente, impresii, aşa cum arăta şi 

Silvia Nuţă. 

Mai detaliat, având în vedere diverse criterii, taxonomiile reliefează existenţa 

unor numeroase tipuri de scrisori: amicale, oficiale, de intenţie, de prezentare, 

comerciale (de cerere de ofertă, de prezentare a ofertei, de comandă, de răspuns la 

acestea), metodice, medicale, psihologice (utilizate în psihoterapie), terapeutice, 

profilactice, de dragoste, didactice etc. 

Din alt punct de vedere, trebuie să amintim noile variante de scrisori electronice: 

e-mailul, Facebookul, mesajul telefonic, Whatsappul. 

Analizând tipurile enumerate, pe fiecare cu particularităţile caracteristice, ne dăm 

seama că scrisoarea (în accepţia comună a termenului) constituie o formă a scrierii 

despre sine care scapă încadrărilor stricte ale teoriei literare (Casangiu, 2014, p. 357). 

Alcătuirea de scrisori este foarte importantă în contextul pregătirii copiilor pentru 

viaţă, ca, de altfel, şi ţinerea unui jurnal şi toate scrierile funcţionale (biletul, invitaţia, 

felicitarea, cartea poştală).  

Având în vedere faptul că, în ciclul primar, elevii se află la vârsta când 

teoretizările (abstractizările) nu interesează, noţiunile legate de scrierea funcţională se 

însuşesc prin exersarea redactării acestor forme de compuneri cu texte de diferite 

dimensiuni şi conţinut variat. 

Câteva reguli generale de redactare a scrierilor funcţionale se impun încă de când 

elevul este la primul bilet, şi anume: folosirea formulelor de adresare şi a  formulelor 

de încheiere, respectarea dimensiunii şi adecvarea conţinutului, aşezarea corectă a 

textului în pagină, exprimare conformă raportului expeditor/ destinatar. 

Valenţele scrisorii şi, implicit, opţiunea pentru această forma de comunicare este 

motivată aparent afectiv de către Radu Beligan în volumul Între acte. Autorul surprinde 

însă un aspect pe care îl comportă această formă de comunicare, pe care 

psihoterapeuţii, în general, îl trec sub tăcere: „Scrisorile pe care le primim şi cele pe 

care le scriem joacă în viaţa noastră un mare rol, un foarte mare rol. /  Ele au o 

influenţă considerabilă asupra acţiunilor noastre, asupra gândurilor noastre, prin 

simplul fapt că le recitim. Recitim, aproape întotdeauna, scrisorile pe care le trimitem şi 

le recitim de două ori, de trei ori, de zeci de ori pe cele care ne sunt adresate. / N-am 

îndrăzni niciodată să-i punem pe ceilalţi să repete de două, trei, de zeci de ori ceea ce 
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ne-au spus - şi ceea ce am spus noi înşine nu vom mai repeta, poate, niciodată.” 

(Beligan, 2014, p. 166) 

Aşa cum arătăm într-un articol, în psihoterapie, subiectul este îndemnat să scrie 

scrisori, în funcţie de etiologia bănuită a problemei cu care se confruntă acesta, atât 

către cei aflaţi în viaţă, cât şi către defuncţi (părinţi, fraţi/surori, prieteni, adversari, 

torţionari, competitori, parteneri, iubiţi etc.), dar şi către propria persoană vizualizată 

fie în trecut, fie în viitor (adresându-se Eului prezent), fie în prezent (Casangiu, 2014,  

p. 360). Apelându-se la terapia prin scrisori se încurajează exprimarea tuturor emoţiilor 

şi trăirilor, de la furie, indignare, teamă, revoltă, frustrare, până la recunoştină şi 

gratitudine. A fost dovedit ştiinţific faptul că jurnalul şi scrisoarea se pot constitui în 

scrieri-tratament atât pentru maladii ale sufletului, cât şi pentru maladii somatice.  

 

Scrisoarea ca strategie didactică 

Propunându-ne ca obiectiv principal „identificarea unei relaţii între utilizarea 

scrisorii ȋn cadrul activitǎţilor/sarcinilor de ȋnvǎţare şi rezultatele elevilor (ȋn 

ansamblu), la disciplina Limba şi literatura română, am presupus că, apelând ritmic şi 

constant la alcătuirea unor compuneri de corespondenţă (scrisori), se dezvoltă 

capacitatea şcolarului mic de exprimare scrisă corectă. În acest sens, am organizat şi 

desfăşurat un experiment la Liceul Teoretic Carmen Sylva, pe parcursul anului şcolar 

2014 - 2015, pe o perioadă de 22 de săptămâni didactice. 

Tema Dragă Vlad,…(Scrisoare cu expediere prin poştă) a fost abordată în a 

unsprezecea săptămână didactică. Deci, pentru această săptămână ne-am gândit să şi 

expediem scrisorile pe care le vom scrie. Ca destinatar, ne-am ales un coleg care 

plecase din clasa noastră la Colegiul „Ion Creangă” din Bucureşti. Deşi conjunctura 

familială îl determinase să-şi schimbe domiciliul şi totodată şcoala, revenea cu drag la 

noi în vizită, considerându-ne colegii lui de suflet. Aşadar, douăzeci de scrisori plecau 

spre Bucureşti -  douăzeci de expeditori diferiţi spre acelaşi destinatar. Pentru a face 

anumite observaţii, am citit cu acordul elevilor scrisorile înainte de a sigila plicurile: 

rânduri scrise cu entuziasm, adevărate pagini de memorialistică infantilă cu stiluri 

personalizate, cu poveşti hazlii, cu evocări vii, pline de oralitate, în care elevii clasei a 

IV-a comunicau şi se comunicau în toată puterea prieteniei lor cu V. Pe acesta din 

urmă îl aştepta o adevărată surpriză. Mama sa, care ne comunicase adresa, avea datoria 

să nu spună nimic despre ceea ce pregăteam, ci doar să ne împărtăşească reacţia 

prietenului nostru la primirea corespondenţei. 

Cum era de aşteptat, impactul a fost unic. Din mărturisirea mamei, am aflat că 

timp de două ore V. a stat închis în camera lui şi a citit cu lacrimi de emoţie scrisoare 

după scrisoare. Câteva zile a vorbit tuturor despre ce surpriză i-au făcut prietenii lui din  

Eforie, „adevăraţii lui colegi.” A ţinut să-i precizeze mamei lui că este cea mai 
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originală şi emoţionantă surpriză pe care i-a făcută cineva vreodată şi că în niciun mall 

din lume nu va găsi să-şi cumpere ceva care să echivaleze acest minunat dar. 

Prietenia dintre V. şi noi continuă, dar am precizat  în rândurile de mai sus 

reacţiile destinatarului pentru a sublinia valenţa terapeutică a acestor douăzeci de 

scrisori. Este lesne de înţeles pentru câtă vreme energiile pozitive ale lui V. au fost un 

generator pentru activitatea lui zilnică şi cum s-a amplificat convingerea lăuntrică în 

importanţa relaţiilor interumane sănătoase -  mult mai valabile şi mai preţioase decât 

orice surogat al fericirii contemporane. Entuziasmul expeditorilor nu a fost mai mic. S-

au bucurat că au putut face o bucurie. Și din punct de vedere teoretic, obiectivele 

acestei activităţi au fost atinse: elevii au respectat structura unei scrisori, au scris corect 

şi îngrijit, au învăţat să scrie pe plic adresa expeditorului şi a destinatarului, au pus 

plicurile în cutia poştală. În plus, relatarea lor despre conţinuturile învăţării a constituit 

o recapitulare nenumită astfel, dar binevenită. 

Totuşi, fiind vorba de Limba şi literatura română şi despre o asemenea temă, 

obiectivele noastre erau şi de ordin cognitiv, dar mai ales de ordin afectiv şi estetic. Am 

alcătuit compuneri de corespondenţă şi ca să ne exersăm capacitatea de a emite  mesaje 

scrise corect din punct de vedere ortografic, lexical şi gramatical, dar şi pentru a ne 

dezvolta latura sentimentală fără de care nu putem trăi frumos. 

Elevii au înţeles că mesajele scrise cu ocazia diverselor evenimente din viaţa 

noastră ne fac existenţa mai frumoasă. Au înţeles că prin scrisori se poate comunica 

frumos şi ne putem păstra relaţii de prietenie, chiar şi când distanţa fizică este un 

impediment. Au înţeles că forma olografă a scrisorii nu se compară cu câteva rânduri 

scrise cu ajutorul tastaturii. Prin scrisorile alcătuite am comunicat şi ne-am comunicat, 

transformând ore din existenţa noastră şcolărească în adevărate experienţe de viaţă.  

Ca o ultimă precizare, în concluziile formulate, am arătat că experimentul 

lucrării noastre a îmbunătăţit copiilor implicaţi capacitatea de adaptare la multe situaţii 

noi din procesul instructiv – educativ. Am observat că relaţiile de colegialitate şi 

prietenie se desfăşurau mai armonios, iar atitudinea faţă de şcoală şi învăţare s-a 

îmbunătăţit. Deşi am lucrat cu un colectiv în care motivaţia pentru învăţare era 

întreţinută la cote mulţumitoare, activităţile din experimentul nostru a îmbunătăţit din 

acest punct de vedere atitudinea elevilor faţă de şcoală, pregătindu-i pentru ciclul 

gimnazial şi, cu siguranţă, pentru viaţă. 

 Concluzii 

În orice moment, în cariera noastră didactică, vom apela la scrisoare ca 

instrument didactic, deoarece am constatat că stimulează creativitatea copiilor, le oferă 

plăcerea de a scrie, le cultivă simţul limbii, încurajează exprimarea şi expunerea 

propriilor păreri, le dezvoltă o atitudine pozitivă faţă de învăţare, faţă de activităţile 

şcolare în general. Toate situaţiile noi îi fac pe elevi creativi, comunicativi, perseverenţi 
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şi dornici de a realiza sarcini de lucru provocatoare pentru vârsta lor, adesea fără 

conştientizarea efortului depus. 
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COORDONATE ȘI STRATEGII ÎN DIDACTICA MODERNĂ 

APLICATĂ 

 

prof. Popa Alina-Luminița-Cristina 

Școala Gimnazială Nr. 28 ”Dan Barbilian” Constanța 

 

Profesorii de limba română se plâng de ceva vreme, pe bună dreptate, că 

programele și manualele școlare nu reprezintă repere sau instrumente de lucru 

eficiente, adaptate la nevoile reale de formare a elevilor. Anul școlar 2017-2018 a fost 

anul în care noile programe și manuale școlare s-au utilizat la clasa a cincea, iar anul 

școlar 2018-2019 marchează ”reînnoirea” conținuturilor și pentru elevii claselor a 

șasea. Pentru restul claselor gimnaziale (a șaptea, a opta), manualele sunt vechi și nu 

prezintă decât parțial o concordanță cu noile norme ale limbii. Vechile programe, încă 

în vigoare la ciclul gimnazial cu excepția claselor a cincea și a șasea, sunt 

„aglomerate”, complicate, punând de multe ori accentul pe cantitatea informației și nu 

neapărat pe calitatea acesteia. Seturile de exerciții, care au rolul de a fixa noțiunile, de a 

oferi caracterul practic, aplicativ al orei de limba română, sunt de multe ori insuficient 

cuprinse în manualele școlare, pierzând teren în fața paginilor interminabile de teorie. 

Poate că se consideră oarecum că, dacă se pune accentul pe acumulările de definiții și 

clasificări, elevul va ajunge să își fixeze mai bine noțiunile respective, chiar dacă 

manualul nu îl învață concret cum, unde și când să le utilizeze ca fapte de limbă. 

În general, manualele școlare cuprind un număr de exerciții pe care profesorii îl 

consideră insuficient, apărând necesitatea de a concepe fișe suplimentare de lucru pe 

care să le propună elevilor sau, în cazurile în care intervine comoditatea, se 

achiziționează în masă, contra cost, diverse materiale auxiliare (culegeri, seturi de teste, 

lucrări dedicate „pregătirii complete” a elevilor etc.). Probabil că programa școlară 

ideală și manualul perfect sunt departe de a fi concepute, dacă nu chiar imposibil. O 

deschidere către nou, către modern, către schimbare, o oferă în sfârșit manualele de la 

clasa a cincea, sosite în anul trecut școlar și ele însă destul de târziu pe băncile școlilor 

românești și înlocuite provizoriu cu un compendiu absolut insuficient ca material de 

lucru în primele luni ale semestrului întâi. 

Planul cadru prevede câte patru ore de studiu al limbii române pe săptămână la 

clasele gimnaziale. Sunt ele însă suficiente pentru a acoperi necesitățile curriculare, 

conținuturile obligatorii și, mai ales, realizarea traseului de la informație către latura 

pragmatică a noțiunilor? Majoritatea profesorilor de limba română vor da cu siguranță 

un răspuns negativ la această întrebare. 
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Odată cu programele școlare aprobate în 2009, s-a realizat trecerea de la o 

proiectare curriculară centrată pe obiective la modelul centrat pe competențe, în 

contextul centrării pe rezultate concrete și evaluabile ale învățării și asigurarea calității 

educației în concordanță cu standardele europene. 

Demersul didactic modern tinde spre o anumită autonomie a profesorului de limba 

română asupra disciplinei de studiu, nu în ceea ce privește noțiunile în sine, ci mai ales 

în ceea ce privește reprezentările elevilor  în raport cu noțiunile puse în circulație. Nu 

este suficient ca profesorul de limba română să transmită un set complex de informații, 

ci trebuie să știe cui se adresează și, mai ales, cum să o facă. De aici se poate deduce și 

responsabilitatea pe care și-o asumă cel care decide să participe ca factor central la 

procesul învățării. Instruirea înseamnă învățare, informare, iar informarea merge în 

paralel cu formarea elevilor, cele două dimensiuni fiind complementare și uneori greu 

de distins. 

Dacă ținem cont însă de produsul finit, de vorbitorul de limbă română, rezultatele 

măsurabile ale orelor de limbă română din școală sunt departe de a fi satisfăcătoare. 

Întâlnim în fiecare zi, personal sau în mass-media, persoane care nu acordă suficientă 

atenție limbii române literare, dovedind ignoranță, neglijare a exprimării corecte și, 

implicit, a nivelului lor cultural. 

Fenomenele regretabile de încălcare a normelor limbii literare sunt, totuși, un 

produs direct al școlii românești. În același timp, tot școala este aceea care se luptă să le 

combată, prin intervenția profesorului de limba română. Efortul său este dificil și 

continuu, deoarece el trebuie să se confrunte zilnic cu tendințele contemporane de 

degradare a limbii literare, propagate adesea de mijloacele de informare în masă, și 

totodată trebuie să aibă tactul necesar, așa încât să nu pară elevilor săi nici depășit de 

realitatea inedită, de evoluția limbii, nici demodat. 

S-a dovedit deja faptul că predarea tradițională, în care profesorul ține o prelegere 

sau face o demonstrație, iar rolul elevului este acela de a urmări sau de a lua notițe 

după dictare, nu conduce la achiziționarea de cunoștințe decât într-o foarte mică 

măsură. Elevul însuși trebuie să învețe cum să învețe, să organizeze ceea ce a auzit și a 

văzut, să aibă ocazia discuției, a investigației, a acțiunii pentru ca învățarea adevărată 

să aibă loc. Învățarea presupune înțelegere, iar aceasta înseamnă să depășească simpla 

cunoaștere a faptelor. 

Elevii construiesc cunoașterea pe baza a ceea ce au achiziționat anterior, 

formulând noile cunoștințe prin modificarea conceptelor curente și prin adăugarea de 

noi concepte la ceea ce cunosc deja. De asemenea, învățarea este mediată și de mediul 

social favorabil, în care elevii interacționează unii cu alții, iar capacitatea de a aplica un 

anumit set de cunoștințe în situații noi este afectat de gradul în care elevii învață pentru, 



77 

 

cu și prin înțelegere. În concluzie, învățarea eficientă necesită preluarea de către elev a 

controlului asupra propriei învățări. 

Totuși, elevul care își construiește cunoașterea proprie nu o face singur. Profesorul 

este acela care coordonează, controlează și ghidează actul învățării, abordând o serie de 

strategii didactice. 

Strategiile active, eficiente, sunt acelea care îl pun pe elev în situația de a învăța 

făcând, adică exersând comportamentul pe care îl solicită verbul implicat în definirea 

obiectivului operațional sau competenței ce urmează a fi dobândite. 

Învățământul modern se realizează, astfel, prin metode active, participative, 

informativ-formative, care promovează originalitatea și creativitatea, cultivă aptitudini 

intelectuale, spirit critic, un set temeinic de valori, independență în muncă. Metodele 

participative presupun autoinstruire și participare activă la lecție, punând accentul pe 

elevul care gândește, care depune un efort de reflecție personală, interioară, care 

întreprinde o activitate mintală de cercetare, de descoperire a adevărurilor, de elaborare 

a noilor cunoștințe. 

Atunci când elaborează strategia didactică, profesorul trebuie să descopere „rețeta 

ideală”, adică să selecteze bine materialele și mijloacele de învățământ necesare, pe 

care ulterior le va combina între ele și cu metodele de învățare stabilite. Dacă o metodă 

de învățare este mai puțin activă, va fi necesar să fie combinată cu materialele didactice 

care să confere strategiei create un caracter mai activ. Prin corelarea metodelor cu 

mijloacele de învățământ și materialele didactice din cadrul strategiei didactice, se 

urmărește ca efortul de învățare al elevului să fie cât mai eficient. 
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CREATIVITATE ȘI DIFERENȚIERE 

ÎN  ORELE DE COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

 

                                            prof. Laura Magdalena Dinescu  

                                            Şcoala Gimnazială Nr. 37 Constanța 

                                             

În contextul provocărilor lansate de însușirea și utilizarea informațiilor 

exponențiale din domeniile socio-economic, științific și cultural, ca expresie a 

dezvoltării continue a omenirii, psihologia și științele educației sunt supuse unor 

încercări de a găsi cele mai pertinente soluții prin care să asigure adaptarea și integrarea 

activă a educabililor în societatea contemporană. 

O tendință inovatoare a pedagogiei moderne vizează flexibilizarea procesului 

instructiv-educativ pentru asigurarea dezvoltării depline a capacităților și aptitudinilor 

fiecărui elev, în raport cu potențele individuale  pe care le deține, armonizate și 

engramate în ecuația unică a structurii personalității. 

Căutarea unor soluții prin care se reconsideră modalitățile de organizare a 

procesului de învățământ – alternarea formelor de organizare a activităților, a 

metodelor și a strategiilor educaționale, prin introducerea unor mijloace moderne de 

învățare – reclamă o rezolvare prin îmbunătățirea eficienței actului educațional, în 

sensul valorificării depline a potențelor individuale ale elevilor. Aceste schimbări atrag 

după sine și o reconsiderare a rolului profesorului, care nu mai este văzut ca unic 

deținător și transmițător de informații, ci orientează elevii în dobândirea propriului 

proces de formare. 

Deși învățământul românesc este, în esență, un învățământ de masă, vizând 

egalitatea de șanse în procesul de instruire și educare, prin conținuturi comune și 

obligatorii pentru fiecare elev, se impune adaptarea strategiilor de dobândire a 

competențelor propuse spre formare și dezvoltare, prin respectarea diversității și 

unicității elevilor, în sensul unui optimism pedagogic ideal. 

Primul pas către dobândirea unor achiziții de natură intelectuală și acțional-

practică este folosirea limbajului adecvat diverselor contexte de comunicare. De aceea, 

formarea competențelor de comunicare, ca sprijin al activității de învățare în școală și 

pe tot parcursul vieții, trebuie să devină un deziderat concret realizabil, începând cu 

primii ani ai școlarității obligatorii.  

Atitudinea profesorului față de posibilitățile elevilor trebuie să fie bazată pe 

generarea unui climat de încredere în forțele proprii ale fiecăruia, pe optimism 

pedagogic, pe respectarea particularităților de vârstă și individuale. Stimularea și 
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valorizarea în sens pozitiv a particularităților individuale ale elevilor, creează premisele 

unei dezvoltări armonioase a personalității acestora, în sensul creșterii stimei de sine și 

a conștientizării posibilităților de aplicare a cunoștințelor dobândite în școală, pe tot 

parcursul vieții. 

În literatura psihopedagogică, tema adaptării strategiilor la capacitățile 

individuale ale copiilor pentru formarea unor competențe și pentru prevenirea și 

remedierea acumulării unor lacune în învățare, constituie o temă de actualitate. 

Misiunea profesorului, dictată de etica profesională și ridicată la rang de măiestrie 

artistică prin vocație pedagogică și autoperfecționare permanentă, constă în nuanțarea 

și fructificarea elementelor ce compun ecuația personală unică a fiecărui elev în parte. 

Practica de specialiate a demonstrat că se poate vorbi de o eficientizare a 

învățării prin diferențiere chiar în cadrul lecției obișnuite. Se impune potențarea la 

maxim a calităților individuale ale copiilor, unele din cele mai simple procedee 

incluzând, pe lângă o individualizare a conținuturilor, alternarea formelor de 

organizare a colectivului de elevi și a strategiilor didactice care favorizează abordarea 

interdisciplinară a conținuturilor. Crearea sentimentului de siguranță și încredere în 

forțele proprii, implicarea activă, după cunoașterea,validarea și utilizarea în strategia 

didactică a unor elemente de psihologie personală (capacități intelectuale generale și 

aptitudini speciale, interese, nevoi, atitudini), ar putea potența creșterea randamentului 

școlar chiar și pentru elevii cu capacități mai scăzute, implicit pentru cei cu capacități 

înalte intelectuale. 

În cadrul unei cercetări întreprinse în decursul anilor 2012-2014 am încercat 

identificarea acelor strategii care să formeze capacități de comunicare, în viziune 

interdisciplinară, la elevii aflați în perioada școlară mică, în condițiile existenței 

diferențelor între copii,  începând cu clasa pregătitoare, ca parte componentă a 

învățământului obligatoriu, începând cu vârsta de șase ani.  

Astfel, am demonstrat că pot fi formate optim competențe de comunicare în 

condițiile diversității elevilor la clasă, aplicabile în contexte cât mai variate, prin 

realizarea unor conexiuni cu alte discipline de studiu, ținând cont de aceste 

individualități. Fiind vorba de perioada de debut a școlarității, am folosit, pentru 

formarea competențelor lingvistice metode ca: lectura explicativă, lectura și 

repovestirea după imagini, exercițiul, experimentul, studiul de caz, problematizarea și 

jocul didactic. 

Pentru confirmarea ipotezelor, am utilizat metodologia de explorare propriu-zisă 

menționată a cercetării, probată prin rezultate concrete, obținute prin testări la nivelul 

dezvoltării limbajului și a aplicării acesuia în contexte variate (jocuri de rol, serbări 

școlare, discuții structurate sau nestructurate, vizite, excursii etc.). 

Astfel, am demonstrat necesitatea corelării instruirii individualizate cu celelalte 
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forme de organizare a colectivului de elevi (frontală și grupală )care  trebuie să se 

desfășoare astfel încât să devină o obișnuință atât pentru maniera de proiectare a lecției,  

cât și pentru elevi.  

Varierea formelor de organizare în cadrul aceleiași lecții, deși comportă o 

abilitate crescută a educatorului de operare cu conținuturile curriculare, are avantajul de 

a atrage elevii în instruire-învățare, fără a-i plictisi printr-o monotonie altfel supărătoare, 

asigură mobilitatea structurilor operatorii ale gândirii și educă atenția, creând 

satisfacție personală. Fiind puși în situația de a obține informații/noțiuni prin efortul 

propriu sau în cadrul unei grupe/perechi, elevii devin conștienți de valoarea lor și de 

rolul asumat în cadrul formulei organizatorice aleasă de către educator.  

Organizarea colectivului de elevi pe grupe, în cadrul lecțiilor, reprezintă o 

formulă optimă de realizare a instruirii-învățării-evaluării. Ideea a pornit de la 

orientările sociocentrice, de la începutul secolului al XX-lea. S-au experimentat diverse 

forme de organizare a colectivelor: activitățile centrate pe interese (Ovid Decroly), 

educația morală în colective de muncă (A. S. Makarenko), educația organizată în 

colective de muncă și de viață, pe grupe mobile (Peter Petersen), sistemul Montessori, 

sistemul Freinet etc. 

Această formă de organizare prezintă avantajul „proiectării unor microstructuri 

școlare flexibile, care pot deveni eficiente în cadrul colectivului clasei, prin activarea 

unor strategii pedagogice diferențiate, subordonate unor scopuri formative de 

anvergură” (Buzas, Laszlo, 1976, apud S. Cristea, 1998, p. 253). Se recomandă grupele 

neomogene, „constituite din elevi cu un nivel diferit de inteligență, de performanță, de 

aptitudini , fiindcă ele sporesc coeziunea între elevi, ajută la formarea unor relații 

sociale mai trainice”, „stimulând creșterea randamentului școlar al fiecărui elev în 

parte” (V. Țîrcovnicu, 1981, p. 172). 

Cea mai importantă componentă pentru studiul limbii și literaturii române, în 

clasele primare, este componenta verbală, cu cele trei dimensiuni ale sale: lingvistică, 

textuală și discursivă. În planul dimensiunii lingvistice, elementele care se integrează în 

programele școlare sunt problemele specifice textului, legate de lexic, morfologie și 

sintaxă, numite generic „elemente de construcția comunicării”. Subsumate acestor 

domenii sunt și problemele legate de ortoepie, ortografie și punctuație. Aceste aspecte 

concurează pentru asimilarea și dezvoltarea permanentă a vocabularului într-o manieră 

funcțională. 

Diferențierea instruirii și învățării prin procedeele de învățare-evaluare vizează: 

indicarea unor teme diferite, ca grad de dificultate și ca întindere; testarea prin itemi 

care se disting prin gradualitate crescândă, pentru grupe de nivel diferite; notarea va ține 

cont de disponibilitățile individuale ale elevilor. 
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„Învățarea eficientă, participativă, creativă” (I. Neacșu) sunt atributele care îi 

caracterizează deopotrivă pe elevii ai căror profesori promovează noutatea, implicarea 

activă în învățare, dezvoltarea capacității de analiză și control, în vederea îmbunătățirii 

performanțelor în raport cu standardele impuse de programele școlare dar și cu evoluția 

propriilor achiziții. Utilizarea capacităților și a tututor tipurilor de inteligență de care 

dispun copiii, înseamnă o temeinică cunoaștere a individualităților, o preocupare pentru 

valorizarea acestora, în scopul creerii unui optimum motivațional și al eficientizării 

învățării. Problematizarea, discuțiile de grup, brainstorming-ul, jocul de rol, studiul de 

caz, jocurile cu sarcini, filmele, spargerea gheții, mozaicul, cubul, turul galeriei, 

pălăriile gânditoare, diamantul, cvintetul, Stiu/Vreau să știu/Am învățat sunt metode 

moderne ce, îmbinate cu metodele tradiționale, dau un plus de eficiență, de motivare 

activității de învățare a elevilor. 

Caracteristicile tratării diferențiate în cadrul orelor de comunicare în limba 

română în viziune interdisciplinară se referă, în opinia mea, la: 

- Organizarea modului în care învață elevii: alternarea grupării elevilor, după 

criterii care țin de interese și capacități individuale cu tratarea diferențiată în cazul 

organizării frontale; 

- Introducerea, în cadrul muncii în echipe, a unor sarcini diferențiate, aparținând 

unor alte discipline, ale căror rezolvări pot clarifica anumite concepte sau fenomene; 

- Evaluarea complementară, prin modalități ce țin de munca de grup și individuală, 

de tipul proiectelor, benzilor desenate, afișelor, jocurilor de rol, dramatizărilor; 

- Trecerea de la înțelegerea semnificației globale a unui mesaj la înțelegerea 

semnificației globale  a informațiilor de detaliu, prin conexarea informațiilor din 

discipline de învățământ diferite și sporirea capacității de analiză; 

- Intensificarea laturii funcționale a comunicării (elev-elevi, profesor-elevi), în 

scopul clarificării aspectelor neînțelese de către elevi și indicării surselor potențiale de 

informare aparținând altor domenii de cunoaștere; 

- Încurajarea demersurilor de tip inductiv și deductiv, a conversației euristice, 

problematizării, pentru probarea unor ipoteze din sfere conceptuale diferite, prin 

utilizarea comunicării în interiorul grupelor constituite; 

- Solicitarea folosirii cunoștințelor științifice despre viață și mediu dobândite 

anterior în analiza unor texte, pentru evidențierea caracterului ficțional al creațiilor 

literare (ex.: situarea pinguinilor la Polul Nord sau în Labrador, precum în „Povestea 

ursului cafeniu”, de Vladimir Colin sau „Cartea cu Apolodor”, de Gellu Naum; 

încurcătura voită a caracteristicilor fructelor și legumelor din grădina Anei Blandiana, 

unde „Face oricine ce vrea”); 
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- Utilizarea elementelor caracteristice textelor non-literare (scrierea funcțională) în 

scopuri reale, care servesc la buna organizare a clasei ca și colectiv de elevi: biletul, 

scrisoarea, invitația; 

- Abilitarea elevilor cu tehnici de documentare prin analiza unor texte non-literare 

care aparțin domeniilor științific sau publicistic; 

- Extinderea dimensiunii non-formale a educației, prin activități de informare-

comunicare, desfășurate în afara școlii (vizitarea unor instituții, excursii tematice); 

- Crearea unor oportunități de informare prin cerarea unor minicentre de 

documentare – colțul bibliotecii, centrul științelor etc. și încurajarea comunicării în 

scopul instruirii și învățării ; 

- Realizarea unor produse de grup, la care să își aducă contribuția fiecare elev 

(jurnalul clasei, banca de cuvinte, cărți/benzi desenate). 

Doresc să prezint succint câteva aspecte rezultate în urma aplicării metodelor 

utilizate pentru formarea competențelor specifice comunicării în clasele I și a II-a, 

obținute în perioada menționată: „Vara a venit/Eu sunt pregătit/Să-mi petrec 

vacanța/Toată la Constanța,/Orașul meu iubit./Din scoici și mărgele,/Să clădesc 

castele/Și să stau un pic/Întins pe nisip.” (Bayartan Deniz, clasa I A); „În razele 

soarelui, marea se vede ca un diamant, iar scoicile nisipului sunt un colier nestemat.” 

(Micu Mihai, clasa I A).  

Vara 

„Este vacanță. Mara este la mare. Se urcă pe munte. Ea vede soarele. 

-Ce lumină puternică! spune ea și întoarce capul.” 

                                                         Dinu Mălina Ioana, clasa I A 

Vara 

„A venit vara. Ioana și Max sunt în vacanță, la Mamaia, la mare. Soarele 

strălucește. 

Ei fac un munte de nisip. ”(Sofronescu Celia, clasa I A) 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                               

Moldovan Codrin, clasa I A 
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De asemenea, doresc să enumăr câteva aspecte ce pot fi abordate în același spirit 

al încurajării manifestărilor de creativitate, prin prisma calităților individuale ale 

elevilor.  

Este vorba de exersarea calităților și preferințelor individuale pentru rezolvarea 

unor sarcini de lucru având ca suport textul „Prima zi de școală”, de Edmondo de 

Amicis. 

 

1. Împărțiți textul în fragmente, ajutându-vă de următoarele titluri-idei: 

a) Drumul spre școală. 

b) Întâlnirea cu foștii învățători. 

c) Reacțiile copiilor de clasa întâi, ale părinților și ale învățătoarelor. 

d) Intrarea în noua clasă. 

e) Sentimentele lui Enrico la reîntoarcerea acasă. 

2. Împărțiți-vă în  grupe de lucru, urmând preferințele și talentele voastre. 

Rezolvați sarcinile indicate fiecărei grupe. Împărtășiți clasei realizările voastre. 

 Grupa actorilor 

Realizați câte un dialog, îmbogățind ideile din text, între: 

a) Enrico și fostul învățător din clasa a doua; 

b) Enrico și fosta învățătoare din clasa întâi. 

 Grupa muzicienilor 

Compuneți o melodie potrivită pentru versurile următoare. Cântați apoi cântecul, 

utilizând mișcări ale corpului. 

Dimineața ne-a trezit,          R: Ce mulțime de copii,           «Ce colegi voi întâlni, 

Toamna, la fereastră,                Se adună-n zare!                   Ce învățătoare?» 

Și ne-ndeamnă să pășim           Neliniști sau bucurii             Sunt doar gânduri de 

copii 

Către școala noastră.                 Simte fiecare.                       Într-o lume mare... 

 Grupa desenatorilor 

Realizați câte un desen reprezentativ pentru fiecare idee, prin care să ilustrați 

ordinea petrecerii evenimentelor trăite/observate de Enrico în prima zi de școală. 

 Grupa lingviștilor 

Imaginați-vă că Enrico trimite un bilet fostului învățător din clasa a doua. Scrieți 

biletul, alegând motivul și conținutul acestuia, după propria imaginație. 

 Grupa creatorilor  

Organizați într-o compoziție originală decupajele primite, pentru a reda prima zi 

de școală a eroului principal din textul citit. 

 Grupa matematicienilor 

a) Identificați în text și scrieți cu litere numerele care indică: 
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 Ziua începerii primei zile de școală: 

________________________________ ; 

 Clasa în care trece Enrico: 

________________________________________ ; 

 Numărul lunilor vacanței de vară: 

__________________________________ ; 

 Numărul librăriilor din oraș: 

______________________________________ ; 

 Clasa în care Enrico a studiat cu prima învățătoare: 

____________________ ; 

 Clasa în care Enrico a studiat cu îvățătorul cu păr roșcat: 

________________ ; 

 Etajul la care a fost repartizat în acest an Enrico: 

______________________ ; 

 Ora la care toții elevii erau în clase: 

________________________________ ; 

 Numărul total al elevilor din școală: 

________________________________ ; 

 Numerele ce idică câți colegi din anul școlar trecut sunt în aceeași clasă cu 

Enrico: _____________________ sau___________________________ ; 

 Premiul pe care îl lua mereu Derossi: 

_______________________________ ; 

 Lunile care urmau să treacă până la finalul anului școlar: 

________________ . 

b) Rezolvați problema: 

În clasa a treia Enrico are șaisprezece colegi de anul trecut și încă trei colegi noi. 

Câți elevi sunt în clasă? 

_________________________________________________________________ 

c) Dacă în clasa întâi sunt 10 elevi, iar numărul elevilor înscriși în clasa a 

patra este reprezentat de cel mai mic număr par din două cifre diferite,  aflați câți elevi 

sunt înscriși în clasa a doua la Școala Baretti. Luați în calcul că numărul total al elevilor 

din clasele I-IV este 54 și numărul de elevi din clasa a treia este cel aflat anterior. 

Rezolvați problema pe pași, apoi printr-un singur exercițiu. 
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Bibliografie: 

1. Cristea, Sorin, Studii de pedagogie generală, Colecția Idei Pedagogice 

Contemporane, Editura Didactică și Pedagogică R.A. – București, 

2009; 

2. Ilyés Ibolya, Competența de comunicare a școlarului mic, Editura Sfântul Ierarh 

Nicolae, București, 2010; 

3. Neacșu, Ioan,  Instruire și învățare, Editura Didactică și Pedagogică, București, 

1999; 

4. Pamfil, Alina, Limba și literatura română în școala primară: perspective 

complementare, Editura Paralela 45, Pitești, 2009; 

5. Pânișoară, Ion-Ovidiu, Comunicarea eficientă, Iași, Polirom, 2004; 

6. Radu, Ion, T.,  Învățământul diferențiat. Concepții și strategii, Editura Didactică 

și Pedagogică, București, 1978; 

7. Ţârcovnicu, Victor, Învăţământ frontal, învăţământ individual, învăţământ pe 

grupe, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

FOLOSIREA COMPUTERULUI  ÎN STIMULAREA 

LIMBAJULUI LA ELEVI 

Prof. Ileana Tănase 

Liceul Tehnologic  Nr.1 Mărăcineni-Argeş 

Prof. Corina Deonise 

Liceul Tehnologic  Nr.1 Mărăcineni-Argeş 

Şcoala noastră urmăreşte să se integreze cât mai mult în comunitatea din care 

face parte, să permită accesul tuturor membrilor comunităţii spre cultură, să asigure 

condiţii umane şi materiale cât mai bune pentru un act instructiv-educativ de calitate, 

astfel încât şcoala comunitară să fie o şcoală pentru toţi.       

“Şcoala noastră va avea uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de 

educaţie (copii, tineri şi adulţi ), indiferent de etnie şi religie, pentru a asigura 

apropierea între etnii, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei 

convieţuiri armonioase. Ţinând seama de calitatea ei în comunitate, ea va căuta să 

satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, legat de alţii şi în acelaşi timp 

autonom.” 

Pentru a se adapta unei lumi în permanentă schimbare, şcoala trebuie să 

coopereze cu toate instituţiile din comunitatea locală, să promoveze valorile locale,  să 

militeze pentru atingerea performanţei şcolare în mai multe domenii, astfel încât  elevii 

de astăzi să fie pregătiţi pentru o societate europeană. 

Lumea secolului XXI începe să fie din ce în ce mai diversificată. Comunicarea 

este mai rapidă,  oamenii vorbind mai uşor prin intermediul telefonului sau al 

internetului fără a se mai folosi de vechile mijloace – scrisori, telegrame şi curieri. 

Industria calculatoarelor s-a dezvoltat într-un mod fabulos în ultimii ani datorită unei 

puternice creşteri a popularităţii internetului.  

Calculatorul electronic este mijlocul de învăţământ de la care procesul de 

învăţământ aşteaptă foarte mult. Astăzi calculatorul a ajuns în toate şcolile. Tot mai 

mulţi elevi şi profesori învaţă să utilizeze softurile didactice. 

Folosirea inteligentă şi creativă a TIC în cadrul predării este condiţionată de 

câţiva factori. Astfel, pentru utilizarea multimedia în şcoală,  cadrul didactic trebuie să 

aibă cunoştinţe bune de utilizare a calculatorului şi de navigare web ca mijloc de 

căutare, ordonare şi stocare a informaţiilor. Pe lângă acestea mai este necesară existenţa 

unei dotări corespunzătoare la clasă, ca şi dorinţa cadrului didactic de a-şi optimiza 

desfăşurarea orelor de curs. 

Provocarea este de a forma la elevi motivaţia de a folosi computerul nu numai 

pentru jocuri, nu doar pentru divertisment, ci mai ales ca resursă extrem de utilă  în 

sprijinirea activităţilor de învăţare. 
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Utilizarea calculatorului la clasă constituie un mijloc eficient în predarea şi 

evaluarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor elevilor. Calculatorul poate fi 

utilizat în cadrul fiecărei discipline de către cadrul didactic, prin exemple de activităţi 

de învăţare diversificate. 

Astfel, cursurile multimedia pe CD sau DVD ori crearea unor diapozitive 

animate, însoţite de fundalul sonor, reprezintă mijloace eficiente de instruire. Pe lângă 

textul propriu-zis apar elemente de grafică, desene, fotografii, animaţii, filme, 

înregistrări voce, fundaluri muzicale, precum şi aplicaţii diverse. În acest fel sunt 

solicitaţi simultan mai mulţi analizatori ceea ce face ca învăţarea să fie mai eficientă. În 

cazul testelor, avantajul, pe lângă forma mult mai atractivă, de joc, este acela că scorul 

se calculează automat, iar copilul are imediat evaluarea muncii sale. El este lăudat sau 

stimulat să găsească varianta corectă şi este condus spre reuşită.  

La orice disciplină se poate face apel la utilizarea calculatorului în predare, 

învăţare şi evaluare, însă depinde de priceperea cadrului didactic de a utilize corect 

acest mujloc informaţional. Cu  ajutorul  calculatorului  copiii au acces la surse de 

informare dincolo de şcoală, dezvoltându-şi totodată abilităţi de procesare a 

informaţiei, din ce în ce mai importante în perspectivele vieţii sociale active. Bazele de 

date, CD-urile documentare, programele educative, simulările şi accesul la Internet pot 

înlesni experienţe şi informări complexe, pe măsură ce utilizatorii dobândesc cunoştinţe 

şi abilităţi necesare, asigurându-se o calitate sporită învăţământului.  

În ziua de azi avem de a face cu o altă copilărie a copiilor noştri, o copilărie a 

civilizaţiei mass-media, a televizorului, a înregistrărilor pe CD-uri, a celui mai modern 

mediu de comunicare electronic- computerul. Acest minunat mijloc modern care poate 

să “audă“, să “ţină minte“, să “vadă“ şi să “comunice” se resimte permanent în lumea 

copilăriei. Altfel spus, avem de a face cu un alt fel de comunicare. 

Un proverb chinez spune: ”o imagine înlocuieşte 1000 de cuvinte”.Integrarea 

calculatorului în activitatea didactică nu este o modă, un moft, ci o modalitate 

fundamentată psihopedagogică ce duce la creşterea eficienţei procesului de învăţământ. 

Spre deosebire de mijloacele clasice, cele moderne aduc un spor în ce priveşte 

cunoaşterea, reuşind să dea o imagine cât mai completă a obiectelor şi fenomenelor 

analizate. Totodată ele contribuie la crearea unei atmosfere deosebite în clasă, trezind 

interesul elevilor pentru lecţie. Biblioteca şcolii se va transforma, ea va deveni în timp, 

preponderent mediatică, putând găsi aici şi culegeri electronice interactive. 

Cu toate acestea rolul mijloacelor moderne nu trebuie exagerat în detrimentul 

mijloacelor clasice. Numai o îmbinare armonioasă între cele două categorii de mijloace 

poate conduce la realizarea scopului. 

Noile tehnologii informaţionale pot fi folosite în diverse scopuri: 

• ca introducere la o tema nouă, ca sursă de cunoştinţe; 
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• ca ilustrare în explicarea materialului nou; 

• ca sinteză a cunoştinţelor; 

• ca fixare a cunoştinţelor la sfârşitul unui capitol, semestru, an şcolar. 

În cadrul orelor de limba şi literatura română am utilizat calculatorul încă din 

clasa pregătitoare. Pe parcursul claselor I – IV, am folosit atât CD – uri cu jocuri 

educative, cât şi cu exerciţii.  

La Comunicare în Limba Română am folosit diferite jocuri pentru a despărţi 

cuvinte în silabe şi a localiza poziția unor sunete în cuvinte, jocuri în care eşecurile 

erau evidenţiate prin cuvinte blânde, iar succesele erau stimulate prin aplauze.  

 La matematică, în clasa I, am folosit jocuri şi exerciţii cu diverse materiale 

ilustrative pentru a face comparaţii între două obiecte sau numere şi a le aşeza în ordine 

crescătoare sau descrescătoare. De asemenea, elevii au putut să înveţe mai uşor să 

numere, să compare şi să ordoneze mai multe obiecte sau numere. 

 Audiţia muzicală - cu ajutorul calculatorului - constituie un mijloc de 

dezvoltare a capacităţilor de receptare a muzicii.  

 La matematică în cadrul lecţiilor despre fracţii am folosit calculatorul atât 

pentru definirea şi reprezentarea fracţiilor, cât şi pentru exerciţii şi probleme. 

Spre deosebire de mijloacele clasice, cele moderne aduc un spor în ce priveşte 

cunoaşterea, reuşind să dea o imagine cât mai completă a obiectelor şi fenomenelor 

analizate. Totodată ele contribuie la crearea unei atmosfere deosebite în clasă, trezind 

interesul elevilor pentru lecţie. Biblioteca şcolii se va transforma, ea va deveni în timp, 

preponderent mediatică, putând găsi aici şi culegeri electronice interactive. 

Cu toate acestea rolul mijloacelor moderne nu trebuie exagerat în detrimentul 

mijloacelor clasice. Numai o îmbinare armonioasă între cele două categorii de mijloace 

poate conduce la realizarea scopului. 

Noile tehnologii informaţionale pot fi folosite în diverse scopuri: 

• ca introducere la o tema nouă, ca sursă de cunoştinţe; 

• ca ilustrare în explicarea materialului nou; 

• ca sinteză a cunoştinţelor; 

• ca fixare a cunoştinţelor la sfârşitul unui capitol, semestru, an şcolar. 

În cadrul orelor de limba şi literatura română am utilizat calculatorul încă din 

clasa pregătitoare. Pe parcursul claselor I – IV, am folosit atât CD – uri cu jocuri 

educative, cât şi cu exerciţii.  

La Comunicare în Limba Română am folosit diferite jocuri pentru a despărţi 

cuvinte în silabe şi a localiza poziția unor sunete în cuvinte, jocuri în care eşecurile 

erau evidenţiate prin cuvinte blânde, iar succesele erau stimulate prin aplauze.  
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În toate activităţile didactice, calculatorul a devenit un prieten adevărat şi de 

nădejde. De un real ajutor a fost în aflarea unor date bibliografice despre scriitori, care 

le-au trezit interesul de a căuta şi ei alte informaţii pentru completarea cunoştinţelor . 

„Învățătorul are permanent în vedere corectarea și îmbogățirea exprimării 

copiilor, activitate privită nu ca un scop în sine, ci în vederea realizării unei bune 

comunicări, pentru formarea elevilor ca ființe sociale capabilesă coopereze cu cei din 

jur.”(M. Peneș) 

Educarea limbajului se realizează nu numai prin orele de limba română, ci şi 

prin orele de istorie, geografie, cunoaştere a mediului, educaţie civică, ş.a. Ştim din 

experienţă că atunci când o persoană vorbeşte greoi, confuz ori prezintă defecte de 

vorbire evită cu timpul comunicarea cu ceilalţi, devenind suprasensibil, timid, retras, 

trăind complexe de inferioritate. Defectele de vorbire nu se răsfrâng aşadar numai pe 

planul gândirii, ci se resimt în întreaga personalitate. 

Cu ajutorul convorbirilor susţinute prin lecţiile în care se folosește computerul, 

se pot forma şi calităţi morale, ca: stăpânirea de sine, curajul, răbdarea, politeţea etc. 

Treptat, prin intermediul convorbirilor, copiii timizi şi neincrezători în forţele 

proprii dobândesc curaj, depunând efortul de voinţă corespunzător pentru ca să-

şi înfrângă timiditatea, teama de a-şi spune părerile în prezenţa altora. Se deprind 

astfel să vorbească în faţa unui colectiv, a cărui atenţie este îndreptată asupra lor. 

Trebuie evitate întrebările duble, deoarece copiii nu reuşesc de obicei să 

acorde atenţie decât celei de-a doua întrebări, în aceste cazuri, învăţătorul fiind 

nevoit să revină cu prima parte a întrebării pentru a obţine răspunsul solicitat. 

Departe de a aduce o economie de timp în desfăşurarea activităţii, aceste 

întrebări au, dimpotrivă, consecinţe nefavorabile în sistematizarea conţinutului.  

Pe parcursul desfăşurării convorbirii trebuie stimulate şi întrebările copiilor, 

expresie a curiozităţii şi spiritului lor de cercetare. În mod obişnuit, cadrele didactice se 

feresc de întrebările copiilor în timpul convorbirii, deoarece ar impune explicaţii 

neprevăzute deviind astfel de la tema propusă în convorbire. Dar, educatorii cu 

experienţă folosesc întrebările copiilor pentru a le satisface curiozitatea lor firească, 

fără a dăuna bunei desfăşurări a lecţiei şi fără a împiedica cu nimic logica softului 

educaţional. Cerinţa de bază în corectarea răspunsurilor la elevi este de a o face cu 

mult tact, fără a jigni sau ironiza copilul, fără a sublinia greşeala faţă de ceilalţi. 

Aceeaşi grijă care se manifestă în direcţia educării vorbirii corecte, bazată pe 

cunoaşterea particularităţilor de dezvoltare a limbajului legate de vârstă, trebuie avută în 

vedere şi în legătură cu eventualele tulburări de limbaj. În acest sens este necesar să 

cunoaştem formele de manifestare ale acestor tulburări, precum şi măsurile speciale ce 

trebuie luate pentru înlăturarea lor şi numai având aceste date putem alege softul 

educaţional corespunzător unui copil sau unui grup de elevi. 
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Important este să ştim la ce solicitări de natură informatică va răspunde 

pozitiv copilul, ce ,,taste” trebuie acţionate pentru a declanşa valenţele 

motivaţionale, cum şi prin intermediul căror metode şi procedee conducem elevii 

prin labirintul minunat al calculatorului. Este necesar ca generaţia tânără să 

păşească în viitor cunoscând utilizarea calculatorului, la fel cum generaţii le 

anterioare au ştiut să se folosească de creion. 

Cadrul didactic nu este doar o persoană investită cu transmiterea informaţiilor, cu 

formarea priceperilor şi abilităţilor pentru anumite sarcini, el trebuie să aibă în vedere, 

în special copilul, formarea personalităţii acestuia, progresul lui, precum şi formarea 

încrederii în sine. O mare parte a activităţii dascălului se referă la conceperea şi 

realizarea unor activităţidi didactice astfel încât să poată determina toţi copiii să înveţe 

temeinic, după posibilităţile fiecăruia, în scopul realizării succesului şcolar. 
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DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR DIN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 

Prof. înv. primar Della Sultana 

Școala Gimnazială Nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu” Constanța  

  

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de 

învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât 

cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, 

pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.  

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.  

Ca forme de organizare a activităţilor extraşcolare distingem: vizitele, excursiile 

serbările tematice, concursurile, activităţile culturalartistice, parteneriatele etc.  

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.  

Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor. 

Excursiile contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la 

educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Copiii cunosc 

locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor, învăţând astfel să-şi iubească 

ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde 

s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. Excursia este cea care îl 

reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar 

şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific.  

În funcţie de sarcina didactică fundamentală, excursiile sunt de mai multe tipuri, 

după cum urmează [3]:  

 excursii şi vizite introductive organizate înaintea predării unui capitol/unei teme 

cu scopul de a-i sensibiliza pe elevi şi a valorifica rezultatele în cadrul lecţiilor viitoare;  
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 excursii şi vizite organizate în vederea comunicării de cunoştinţe noi – se 

urmăreşte transmiterea de cunoştinţe noi prevăzute în programa şcolară;  

 excursii şi vizite finale (de consolidare şi fixare) – organizate după predarea 

unui capitol/unei teme în vederea concretizării cunoştinţelor predate, de sistematizare 

şi fixarea lor.  

Excursiile şi drumeţiile tematice proiectate şi organizate de instituţiile şcolare au 

multiple valenţe de informare şi formare a elevilor completând sau/şi aprofundând 

procesul de învăţământ.  

În urma plimbărilor, 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 utilizate în activităţile practice, în 

jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau 

li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens.  

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. 

Acelaşi 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.  

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, iscusinţa, 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.  

Serbările şcolare vin în ajutorul afirmării şi formării personalităţii elevului. În 

timpul prezentării programului artistic, elevul artist îi va avea ca spectatori pe colegii 

de şcoală, dar şi pe părinţii cărora va trebui să le recite sau să le cânte, exprimând 

trăirile care îl copleşesc. Realizarea programului artistic presupune o muncă de căutări 

şi de creaţie din partea învăţătorului. În cadrul serbării învăţătorul este regizor, 

coregraf, poet, interpret model pentru micii artişti. Ele lărgesc orizontul spiritual al 
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elevilor, contribuind la acumularea de noi cunoştinţe, la îmbogăţirea trăirilor afective şi 

sentimentelor estetice.  

Ca exemplu de parteneriate propunem următoarele subiecte:  

 „Arta de fi părinte” – Familia  

 „Cartea – fereastră deschisă spre lumină” – Biblioteca  

 „Educaţie şi circulaţie” – Sectorul de Poliţie  

 „Un strop de credinţă” – Biserica  

 „Spaţiu spiritual al talentelor” – Casa de cultură  

 Ziua uşilor deschise – Universităţi, Judecătorii, Bănci etc.  

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase sau între clase 

diferite (pe diferite etape, pe diferite teme) – promovăm valori culturale şi etice 

fundamentale, precum şi fair play-ul, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind 

modificări pozitive, pentru a putea uşor depista tinere talente artistice în vederea 

cultivării şi promovării lor.  

Concursurile sportive vin ca o completare a activităţilor sportive, cei mici 

participând cu multă plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, 

concurs de săniuţe, de biciclete, de aruncat la ţintă etc.  

La nivel raional/municipal competiţia îşi propune să selecteze şi să promoveze pe 

site-ul şcolii cele mai interesante 10 activităţi ce se vor desfăşura în cadrul „Săptămâna 

activităţilor preferate”, câte una din fiecare din domeniile: cultural; artistic; tehnic; 

ştiinţific, sportiv; educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos; educaţie ecologică 

şi protecţie a mediului; consiliere şi orientare.  

În continuare propunem pentru treapta primară de învăţământ un model orientativ 

de proiectare a activităţilor extraşcolare din cadrul programului „Săptămâna 

activităţilor preferate” (anexa 1), care vizează următoarele domenii:  

1. Educaţie rutieră;  

2. Educaţie fizică şi sport;  

3. Educaţie pentru şi prin valori;  

4. Educaţie pentru sănătate;  

5. Educaţie ecologică. 

Prin urmare, activitatea extraşcolară este 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 al activităţii, cât şi în relaţiile cu 

elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 

elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru 

şcoală şi pentru oferta educaţională.  

Deci, managementul şcolar susţinut de cadrele didactice şi elevi, poate face multe 

pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor extraşcolare. Dar, se vede 
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necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să se evite critica în astfel 

de activităţi, să se încurajeze elevii şi să se realizeze un feed-back pozitiv.  
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ÎNVĂŢAREA  PRIN  COOPERARE-CONFLICTUL 

-,,ARBORELE LUI SAPIRO”- 

 

Prof. Învățământ Primar Alina Constantin   

Școala Gimnazială Nr. 5 „Nicolae Iorga”,  

Structura Școala Gimnazială Nr. 6  

„Nicolae Titulescu” Constanța 

 

Conflictul în viziunea lui Daniel Sapiro este asociat cu un arbore. Fiecare parte a 

lui reprezintă o parte componenta a conflictului: 

SOLUL-mediile sociale în care izbucnesc conflicte 

RĂDĂCINA-cauzele conflictului 

TULPINA-părţile implicate                                                                         

SCORBURA-problema clară a conflictelor 

RAMURILE-efectele pentru cei din jur 

FRUNZELE –acţiunile concrete ale personajelor implicate 

FRUCTUL-soluţia rezolvării conflictului 

Surse ale conflictelor:Cele mai multe conflicte sunt legate de aceste șase surse ale 

conflictului: 

Nevoile fundamentale  sunt satisfăcute de acele lucruri de care avem nevoie ca să 

supraviețuim, precum alimentele, apa și aerul 

Valorile diferite  există când oamenii împărtăsesc credințe diferite.  De exemplu 

oamenii aparținând unor religii diferite pot avea valori diferite 

Percepții  diferite  există atunci când oamenii văd sau gândesc diferit un anumit 

lucru. De exemplu doi oameni se pot certa pentru că nu se pot pune de acord ce fel de 

culoare are cămasa cuiva. De fapt, se poate întâmpla ca ei să perceapă culoarea diferit.  

Interesele diferite  apar când oamenii au preocupări diferite. De exemplu, doi 

elevi s-ar putea certa pentri că nu se pot hotărî dacă meargă la un film sau la o 

petrecere. 

Resursele limitate  se referă la cantitatea limitată în care se găsesc diferite 

lucruri. Nu suntem cu toții bogați în lume deoarecebanii sunt o resursă limitată. 

Nevoile psihologice  sunt sunt satisfăcute când avem stări precum: ne simțim 

capabili, responsabili, acceptați, importanți si sănătoși. de exemplu cu toții avem nevoia 

de a fi iubiți. 

Strategia didactică: 

1. Exerciţiu de spargere a gheţii ,,Şarpele”(pe o foaie pliată)   
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- Colectivul se împarte în grupuri. Fiecare grup îşi alege sensul în  care doresc să 

rezolve sarcinile (de la cap la coadă sau invers)  

- Completarea individuală  a sarcinii de lucru, dar ţinând cont de părerea 

precedentului  

-Liderul grupului prezintă ,,Şarpele”. 

2. Acesta este un conflict?         

a) Citiţi textul suport (alegeţi un text potrivit situaţiei conflictuale pe care doriţi 

să o rezolvaţi) 

b) Decideţi în grup dacă este vorba de un conflict sau nu  

c) Notaţi argumentele pentru a vă putea susţine punctul de vedere realizând 

,,ARBORELE LUI SAPIRO” 

d) Raportarea concluziilor. Elevii vor fi conştientizaţi să facă diferenţă între 

atitudinile pe care le adoptăm faţă de acţiunile persoanelor implicate în conflict şi nu 

faţă de persoane. Modul în care tratăm problemele de zi cu zi împlică abilităţi de 

comunicare şi interpretare. 

Exerciții: 

Braistorming: Noțiunea de conflict presupune: ceartă, dezacord, intoleranţă, 

supărare, neînțelegere, nedreptate, orgoliu, încăpăţânare, neomenie, adevăr / minciună, 

pericol, primejdie, injurii, interese sau sentimente ca: ură, teamă, furie, frică, 

nestăpânire, lipsă de control, violenţă, pierderea controlului 

Bifează variantele care crezi că pot continua enunțul: 

Când este vorba de un conflict, cei mai mulți oameni ... 

o se ceartă 

o încearcă să se înțeleagă unii 

pe alții 

o se ajută unii pe alții 

o strigă unii la alții 

o colaborează unii cu alții 

o se înșală unii pe alții 

o se ascultă cu atenție unii pe 

alții 

o sunt suspicioși 

o încearcă să câștige 

o se iartă unii pe alții 

o încearcă să obțină câștiguri 

reciproce 

o au încredere unii în alții 

o se mint unii pe alții 

o își zâmbesc unii altora 

o se află în competiție unii cu      

alții 

o se lovesc unii pe alții 

o cer ajutor altor persoane 

o încearcă să pună capăt  

conversației 

o se înfurie unii pe alții 

o își spun vorbe urâte       

 

Alte tehnici de rezolvare eficientă 

a conflictelor: 

 Piatră-hârtie-foarfece 

 Mesajele de tip Eu 

 Calea păcii 

 Manageri de conflict       
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    Sugestii metodologice:  

- organizaţi o dezbatere cu întreaga clasă asupra activităţii; 

- folosiţi texte cu conţinut atractiv / afirmaţii semnificative pentru şi din 

viaţa elevilor; 

Identificarea rapidă a conflictelor este importantă, pentru a evita 

dezvoltarea situaţiilor tensionante între indivizi. 

CONCLUZIA  

” Orice  măr  care  nu  este  mâncat  la timp, cade,  și  din  semințele  lui  

ia  naștere  un  nou  pom. Așa  și  orice  conflict  care nu  este  rezolvat  la  timp  

servește  premisa  pentru  nașterea  altui  conflict.” 

Aplicarea metodei ancheta-participare prin care s-a identificat o problemă 

concretă  a clasei și s-a încercat rezolvarea ei.  

I. Identificarea și prezentare temei (problemei ) 

a. Stabilirea unui nume al proiectului: Disciplina pregătirii temelor 

b. Stabilirea unui logo „Învăţăm pentru viaţă, nu pentru şcoală.”  

Seneca 

c. Perioada de desfășurare: o zi   

d. Clasa care derulează proiectul : clasa a III-a 

e. Scopul proiectului: Argumentarea importanţei cunoştinţelor 

dobândite la şcoală pentru  viaţa cotidiană. 

f. Beneficiarii proiectului ( grupul țintă) : elevi 

II. Descrierea și analiza mai multor soluții posibile ( Arborele lui 

Daniel Saphiro) 

a. Cauzele problemei identificate: neimplicarea părinților în viața 

școlară a elevului, atragerea și distragerea elevilor prin mijloacele media  

b. Mediul în care apare problema : mediul școlar , mediul familial 

c. Părțile implicate: profesori , elevi, părinți 

d. Problema : neefectuarea temelor de către elevi, lipsa de 

profesionalism a unor profesori 

e. Efectele problemei: elevi indisciplinați și slabi pregătiți 

f. Actiuni concrete 

Obiective : 

 Să argumenteze importanţa realizării temelor; 

 Să identifice metode de învăţare eficientă; 

 Să stabilească norme. reguli ale învăţării eficiente;  

 Să susţină opinii proprii şi să aprecieze la justa valoare alte opinii.  

 Să răspundă cu sinceritate la întrebări legate de modul cum îşi 

rezolvă temele; 

Metode:  Conversaţia, explicaţia, discutia dirijata, problematizarea, 

chestionarul; 

Materiale: Fişe de lucru, chestionare, prezentare în Power Point, foiţe 

autoadezive, poster. 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe 
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Activitatea Reflectează. Motto: „Învăţăm pentru viaţă, nu pentru 

şcoală.”Seneca 

Se propune elevilor să reflecteze asupra mottoului, expunîndu-şi părerile.  

-Cum înţelegeţi acest aforism? 

-Unde învăţăm? 

-Cum credeţi, ce importanţă  au temele pentru acasă? 

-Dar ştiţi voi cum trebuie să vă faceţi corect şi eficient temele? 

Lucru în grupuri: Elevii se grupează în trei echipe, fiecare echipă 

urmând să completeze o fişă de lucru cu exemple de teme pe care le au la 

următoarele materii: limba română, matematică, ştiinţe. Pentru fiecare tip de 

sarcină, ei trebuie să descrie modul în care o realizează, etapele parcurse. Vor fi 

desemnaţi reprezentanţi din fiecare grupă, care vor prezenta şi celorlalţi colegi 

părerile lor. Se notează în tabelul de la tablă modurile de pregătire a temelor 

identificate de elevi. Se completează lista şi cu alte sugestii venite de la colegi. 

Se analizează metodele şi se discută stabilind care ar fi cele mai eficiente pentru 

o bună pregătire a temelor 

Chestionarul 1.  Bifează una din variantele propuse.  

Chestionarul 2. Îndemn la sinceritate .Fiind sinceri, elevii bifează 

răspunsul care li se potriveşte la întrebarea cum îşi fac temele. 

Pauză relaxantă:  Să râdem puţin, Lectura a 2-3 glume despre elevi. 

Reguli de pregătire a temelor . Prezentare PPT 

Activitate individuală:  Notează un lucru pe care consideri că l-ai învăţat 

la această oră! (pe foiţa autoadezivă) 

g. Solutii pentru problema: Identificarea rapidă a conflictelor este 

importantă pentru a evita dezvoltarea situaţiilor tensionante între indivizi.; 

Efectuarea corectă şi sistematică a temelor te ajută să aplici cunoştinţele 

învăţate. 

Anexa 1                                                   Fisa de lucru 

Materia CLR  MEM Ştiinţe 

Sarcini, teme 

 

Ex. 3, pag.83 

Găsiţi în poezia 

Iarna de N. Labiş 

câte trei cuvinte 

care denumesc 

fiinţe, lucruri şi 

fenomene ale 

naturii 

Problema 4, pag. 

55 

Ex. 2, pag. 38 

Descrie un 

obiect la alegere, 

folosind cele 5 

simţuri. 



99 

 

 

Strategii de 

învăţare  

modalităţi de 

pregătire a 

temelor 

 

 

 

 

 

Recitirea notiţei 

de la pag.83; 

Lectura cu 

atenţie poeziei; 

Selectarea şi 

transcrierea 

cuvintelor;  

Verificarea 

celor scrise. 

Citirea problemei, 

analiza conţinutului; 

Alcătuirea 

schemei şi 

rezolvarea ei pe 

ciornă;  

Verificarea 

problemei; 

Transcrierea 

rezolvării şi 

răspunsului pe caiet.  

Recitirea 

informaţiei 1; 

Analiza 

schemei de la pag. 

37;  

Descrierea 

obiectului. 

 

                                                          

 
Anexa 2 

REGULI DE  PREGĂTIRE  A  TEMELOR 

1. Temele se fac ziua, timp de 1,5 ore. pregătirea de după amiază va 

începe numai după o perioadă de odihnă; 

2. Nu trebuie să lipsească pauzele (de 7-10 minute), timpul de recreere, 

ieşirea în aer liber, ajutorul in gospodarie sau alte activiţăţi deconectante şi utile, 

în echilibru cu învăţătura; 

3. Locul de învăţat să fie organizat raţional, nu lăsaţi pe masă obiecte care 

sunt de prisos; 

4. În general, este bine să se înceapă studiul  cu o materie de dificultate 

medie (sau care place), apoi sa se continue cu disciplinele „grele” şi la urmă, sa 

fie cele „uşoare”; 

5. Întîi se învăţă lectia (tema, textul, reguli, notiţe), apoi se efectueaza 

tema în scris! 

6. Repetă lecţiile înainte de culcare (în somn se prelucrează şi se fixează 

mai bine); 

7. Să scrii temele curat, fără ştersături şi cît mai frumos; 

8. La nevoie să foloseşti dicţionare, enciclopedii; („Cine întreabă nu 

greşeşte.” ,” Mai bine întrebi decît să te rătăceşti”) 

9. După ce ţi-ai scris tema s-o controlezi; 

10.  Repetă ori de cîte ori e cazul cunostiinţele din lecţiile trecute. Un 

proverb spune „Cine nu repetă, nu ştie”; 
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11.  În timp ce citeşti trebuie să gîndeşti asupra celor citite; („ Lumea nu e a 

cui o străbate cu piciorul, ci a cui o înţelege cu gîndul”(N.Iorga). 

12.  Exerciţiile mai dificile trebuie făcute mai întîi pe ciornă şi apoi  trecute 

pe curat; 

13.  O temă copiată de la un coleg nu-ţi aduce nici un cîştig; („ Poti zbura 

pe aripile  altuia, dar nu cu ele”) 

Chestionar 1                                                                                                   

Bifează una din variantele propuse sub fiecare întrebare. 

1.Unde îţi faci temele pe acasă? 

      Am un loc special organizat 

      Pe masă la bucătărie 

      Unde se nimereşte 

2.Cînd îţi pregăteşti temele? 

       Imediat după prînz 

      După o pauză de odihnă după prînz 

      După cină 

3.Cît timp îţi ia pregătirea temelor? 

       Aproximativ 2 ore 

      30 minute sau mai puţin 

      Foarte mult: 3-4 ore 

4.Care teme le faci mai întîi? 

       Cele orale 

      Cele scrise 

 

 

Chestionar 2 

Îmi fac temele pentru acasă :  

Singur ........................................ 

Cu atenţie.................................. 

Copiind de la colegi.................. 

În grabă..................................... 

Superficial.................................. 

Deseori Rareori Niciodată 
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PUNCTE DE VEDERE PRIVIND PREDAREA ORELOR 

DE LECTURĂ LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

                                                                Înv. Petruţa Neculae  

                        Şcoala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Medgidia 

  Prof. înv. primar Gazi Cidem 

Şcoala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Medgidia 

 

  Lectura îi apropie pe copii de realitate permiţand largi perspective cãtre 

cunoaşterea altor forme ale ei.Prin lectură elevii sunt conduşi sa-şi formeze 

capacitatea de a surprinde ,de a descoperi conţinuturi si forme ale 

realităţii,exprimate printr-o multitudine de modalitaţi de expresie ,de a le asocia 

cu altele. 

   Lecturile recomandate in ciclul primar trebuie sa familiarizeze elevilor 

cunostinţe din cele mai variate aspecte din viata si domenii de activitate, să-i 

familiarizeze cu natura înconjuratoare. 

   Ȋn orele de lectură se pune accentual si pe explicarea cuvintelor şi 

expresiilor necunoscute si mai ales, gasirea cât mai multor sensuri ,sinonime 

chiar a cuvintelor cunoscute.Reuşita se afla în modul in care sunt integrate 

vocabularului copiilor ,acest succes depinzând in mare masura de învatator ,de 

limbajul pe care acesta îl foloseşte in clasă. 

    Exemplificăm printr –o ora de lectură :,,Din lumea celor care nu 

cuvânta” de Emil Gârleanu cu referire la poveştile :Gândacelul,Călătoare 

,Cioc!Cioc! Cioc!,Nedespărţite, Căprioara, Mărinimie, Cât un fir de 

neghina.Elevii au pe banca lucrarea lui Emil Gârleanu din care au citit lecturile  

recomandate.Lecţia se poate începe cu prezentarea sumara a biografiei autorului 

,apoi completarea unui rebus cu descoperirea lecturilor citite de elevi pe 

orizontală ,iar pe verticală ora de ,,lectura”. 

1.Cum se numesc păsările care migrează?(călătoare) 

2.Cum se numeste buruiana care creste in grâu?(neghina) 

3.Cum face ciocanitoarea când isi caută hrana?(Cioc!Cioc!Cioc!) 

4.Cum ar trebui sa fie doua prietene şi la bine şi la rau?(nedesparţite) 

5.Cum se numeste dăunatorul cartofului?(gândac,mângâiat ,,gândacelul”) 

6.Care cuvânt e asemanator cuvintelor ,,bunătate”, 

,,generozitate”?(mărinimie) 

7.Ce animal sălbatic ,zvelt ,fugarnic trăieste in toate zonele 

ţarii?(Căprioara) 

    Citind pe vertical A-B ,reiese denumirea orei in care se desfăsoara 

activitatea iar pe orizontală numele lecturilor pe care voi le- aţi avut de pregătit. 

Joc didactic(1),,Recunoaşterea personajului”din fragmentul citit de 

învatator(anexa1) 

Joc didactic(2)Ordonaţi cuvintele 
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Elevii vor primi fişe pe care sunt scrise cuvintele date.(vezi anexa 2) 

Se cauta in dicţionar cuvintele marinimie si marinimos.Se alcatuiesc 

propoziţii cu aceste cuvinte gândind la lectura ,,Mărinimie”.Se explica titlul 

lecturii ,,Mărinimie”.Se schimba titlul lecturii. 

  Se citesc propoziţiile la sfârsitul carora s-a pus semnul întrebarii şi cel al 

exclamării, care redau framântarea  gândacelului şi hotarârea luata. 

Concluzia: Ca si vietaţile omul lupta necontenit pentru realizarea ţelurilor 

propuse. 

Care sunt ţelurile voastre? 

Concluzii:Emil Gârleanu are talentul de a nu te dăscali, lasându-ţi deplina 

libertate să apreciezi ceea ce e bine si ceea ce e rău in lume.Ȋnvăţătura o 

descoperi singur. 

   Rezumat 

  Pornind de la un text scris de un anumit autor ,putem cere elevilor sa 

găseasca alte scrieri ale aceluiaşi scriitor . 

Ȋn felul acesta vom încuraja elevii să se preocupe de căutarea anumitor 

cărţi,date, materiale la biblioteca şcolii sau acasă.Le putem cere sa găseasca si 

alte lecturi în care se prezintă aceeaşi temă.Dupa citirea mai multor texte literare 

ale aceluiaşi autor ,se pot compara si extrage notele definitorii, dominante ale 

stilului scriitorului. 

Aceasta nu înseamnă să se exagereze prin sarcini ce duc la ridicarea 

nivelului de dificultate în ciclul primar. 

 Ora de lectura trebuie văzuta ca o exersare a capacitaţilor si deprinderilor 

déja  formate ,de lucru cu cartea. 

 

  Bibliografie: 

1. Emil Gârleanu ,Din lumea celor care nu cuvânta 

2. Ȋnvatamantul primar 1 si 2 ,1997  

3. Editura Discipol 

4. Metodica predării limbii si literaturii române la ciclul primar 
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Anexa 1 

Recunoasteţi personajul ? 

,,Ȋn dimineaţa cand o pândea veveriţa ,a sosit tot asa zglobie, dar de abia 

intra in scorbura că veveriţa se repezi.” 

 

,,Dar veveriţa isi mutase culcuşul.De atunci ,mereu ciocaneşte la fiecare 

copac,dar nici că dă de răspuns.” 

                                   (Ciocanitoarea din Cioc !Cioc! de Emil Gârleanu) 

 

 

 

Anexa 2 

Ordonaţi cuvintele: 

,,Căprioara,numai,simte,când,durerea,iedul,in,se,topeşte, pădurii,adâncul’’ 

pentru a obţine un enunţ  apoi transformaţi enunţul in aşa fel încât finalul 

povestirii sa nu fie trist. 
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RELEVANȚA TEXTELOR  

IN ORELE DE LIMBA ROMANĂ 
- JURNALUL DE LECTURĂ- 

 

                                                                    prof.înv.primar  Adela Cârnu  

                                              Școala Gimnazială Nr.39”N.Tonitza” 

 

Întotdeauna m-a fascinat abordarea unui text la ora de limba română. 

Impactul pe care îl poate avea asupra copilului, modalitățile prin care îl pot 

descifra cu ajutorul clasei , analiza  elementelor de conținut,dorința de a rămâne 

„ceva” după fiecare lectură, toate au constituit motive de a pătrunde în esența 

lui.Am reușit să realizez toate acestea, ajutându-mă de îmbinarea metodelor 

moderne,concepând strategii de lucru care să exploateze, pe de o parte, valențele 

textului, iar pe de alta parte, să suscite curiozitatea elevilor și să-i conducă spre 

dorința de a citi. 

Printre metodele folosite în mod constant, aș dori sa enumăr cvintetul, 

diagrama lui Venn, caligrama, metoda cadranelor, ciorchinele, cubul, jurnalul cu 

dublă intrare.Am ajuns apoi la fișa de lectură, iar în final la jurnalul de 

lectură.Nu există ca măcar una sau două metode să nu fie pe placul cuiva, și 

lucrul acesta dă posibilitatea fiecăruia să își exprime părerea, să coreleze 

experiența proprie cu întâmplările, cu personajele din text,dar si cu învățătura 

sau cu ceea ce află nou.Însemnătatea și semnificația lecturilor, pornind de la 

exercițiile de vocabular, prin care ne lansăm in exemple interesante de propoziții 

cu sensurile cuvintelor, ajungând până la expresii mai rar folosite, din păcate, în 

vorbirea curenta, continuând cu identificarea ideilor, a firului roșu din poveste, 

cu participarea personajelor la acțiune, cu mesajul textului și cu impresiile 

lăsate, fiecare text aduce ceva frumos, minunat, nou, vibrează cu o parte din 

sufletul copiilor.Desigur,ajung treptat la ușurința de a le folosi la clasă, dar tot 

aplicându-le, constat că și plăcerea copiilor de a se apleca asupra textului este 

mai mare față de exercițiile clasice.Am propus uneori clasei doar textul , iar 

exercițiile au fost sugerate de ei, obișnuiți cu o rigoare și o aplecare spre 

disecarea conținutului. 

O surpriză totală a fost studierea unui text nonliterar care la prima vedere 

nu oferă decât noțiuni concise ce nu au plasticitatea si expresivitatea celor dintr-

un text literar și totuși nu a fost așa...Când am citit despre pinguini, au fost 

curioși și au vrut să afle mai mult despre aceștia, cand am citit despre fructe, ne-

am imaginat și am descris mai atipic un fruct sau o legumă, cnd am vorbit 

despre muzee virtuale am facut o paralelă interesantă intre un muzeu vizitat real 

si unul vizitat virtual, păreri pro si contra.Erau provocări de a gândi, a căuta 

explicații, argumente de a susține o părere sau un punct de vedere, de a descrie 

si împărtăși ceea ce au văzut sau își doresc să vadă. 
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Un alt text care i-a impresionat chiar dacă după prima lectura erau un pic 

nedumeriți, a fost  „Fluturi cu sute de aripi” după Mircea Cărtărescu , o 

comparație metaforica a călătoriei pe care o face fiecare în lumea unei cărți. Au 

fost încântați de substraturile lecturii, au lansat explicații legate de felul  diferit 

în care putem înțelege și ne putem raporta la aceeasi lectura, în funcție de ceea 

ce suntem, simțim, cunoaștem, am trăit ca experiență. Urmarea a fost faptul că 

unii au început să –și aducă cartea pe care o citeau ca să vorbească despre ea, 

sau să facă schimb de impresii cu ceilalți, alții chiar și-au cumpărat ceva nou ca 

să citească.Cred că orice lucru cât de mic care să îi aducă spre universul cărșii , 

este o mică victorie. 

De aici și până la întocmirea unui jurnal de lectură, nu e mult. Practic, 

toate aceste variante  și metode de abordare ale unei secvențe dintr –un text pot 

constitui tot atâtea posibilități de a vorbi despre cartea preferată. La inceput, se 

fac câteva precizări despre punctele cheie care trebuie să existe și care de fapt îi 

ajută la identificarea elementelot esențiale dintr –un fragment  sau  operă 

literară, pentru ca apoi, fiecare să și-l îmbogățească după plăcere cu desene, cu 

descrierea personajului preferat, cu alegerea momentului cel mai emoționant... 

Jurnalul poate fi realizat având ca punct de plecare o lectură studiată la clasă, 

apoi se poate continua cu o carte preferată sau care le- a dat  o stare de spirit 

bună, sau pe care nu au lăsat-o din mână, la propriu! Iar jurnalul poate fi de mai 

multe feluri...de tabără, de călătorie, personal..fiecare variantă conducându-i 

spre un alt tip de experiență. 

Un alt beneficiu al lecturii este realizarea unei compuneri, de orice fel. 

Aici intervin cele mai multe obstacole, începând cu lipsa de idei, cu vocabularul 

sărăcăcios, greutatea de a-și imagina și de a exprima o idee, ca și imaginea de 

ansamblu, miezul textului, strecurarea unei note de originalitate. Acestea dispar 

atunci când elevul citește, puterea sa de a se transpune în diferite situații își 

spune cuvântul, părerile sale devin inedite, interesante, se împletesc cu 

experiența sa ca cititor, începe să aibă curajul de a-și argumenta o idee, de a ieși 

din tipare, de a dori să realizeze ceva deosebit, care să impresioneze sau măcar 

să determine să cadă pe gânduri pe cel care citește ori ascultă creația lui. 

      În concluzie, provocarea de a pătrunde în universul lecturii și 

transformarea cititului într-o plăcere reală, la care să nu renunțăm niciodată, 

merită orice efort pentru că roadele acesteia apar destul de repede, se pârguiesc 

în timp și durează toată viața. 
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STIMULAREA  CREATIVĂ LA LECŢIILE DE 

ABECEDAR 
 

Prof. înv. primar Dana Elena Iordan  

Şcoala Gimnazială Nr. 2, Loc. Islaz, Jud. Teleorman 

 

Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care învăţătorul 

consolidează, precizează şi chiar verifică cunoştinţele elevilor, le îmbogăţeşte 

sfera lor de cunoştinţe,  pune în valoare şi le antrenează capacităţile creatoare  

ale acestora.  

Prima vârstă a omului stă sub semnul jocului, care însă îl fascinează şi pe 

adult, prin frumuseţe şi libertate. Vocaţia pentru joc desăvârşeste condiţia 

omului de făuritor şi înţelept, probându-i imaginaţia şi spiritual creator. 

Jocul imprimă activitaţii didactice un caracter viu şi atrăgător,induce o stare 

bună de dispoziţie, de veselie şi de bucurie, de divertisment şi de destindere care 

previne monotonia şi oboseala. Restabilind echilibrul în activitatea şcolarilor, 

jocul fortifică energiile intelectuale şi fizice ale acestora, generând o motivație 

secundară, stimulativă constituind o prezenţă indispensabilă în ritmul accentuat 

al muncii școlare. 

Prin joc copilul învaţă cu plăcere, este interesat de activitatea desfășurată, 

cei timizi capătă curaj şi mai multă încredere în forţele proprii, având siguranţă 

și rapiditate în răspunsuri. 

Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care învăţătorul dezvoltă 

cunoştintele elevilor, le îmbogăţeşte şi le pune în valoare capacităţile creatoare. 

Folosirea jocului în predarea abecedarului ajută elevii să depăşească greutăţile 

întâmpinate în inţelegerea şi însuşirea conceptelor, regulilor gramaticale, în 

formarea deprinderii de a se exprima corect în limba română. 

O altă parte frumoasă o constituie dezvoltarea conduitei verbale la copii 

prin jocurile de creaţie cu subiecte din viața cotidiană, printr-un dialog liber, 

spontan, creativ, stimulativ pentru participarea lor activă la joc. 

Jocul se poate defăşura cu succes sub forma convorbirii, prin care se 

urmărește sistematizarea şi verificarea cunoștinţelor asimilate. 

Folosind ca metodă convorbirea, am trecut progresiv la exerciții şi la 

vorbirea în propoziţii scurte, la o exprimarea independentă a unor aserţiuni mai 

complexe în ceea ce privește conţinutul ideilor. 

Tocmai de aceea, jocul didactic ar putea fi soluţia practică a unei lecţii 

reuşite, o metodă de a îmbina utilul cu plăcutul, de a-i dezmorţi (la propriu şi la 

figurat) pe copii, de a dinamiza ora şi de a preda, a consolida sau a evalua 

performanţele şcolare ale elevilor într-o manieră mai puţin plictisitoare. 

Am constatat că memorizările, povestirile și basmele constitue adevărate 

miracole ce deschid porţile sufletelor copiilor, acţionînd magic asupra lor. 
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Cercetând impactul jocului asupra însuşirii corecte a normelor limbii 

române, am pornit de la ipoteza că prin promovarea acestora în lecţiile de 

comunicare, la clasa I, sporim eficienţa acestor lecţii prin angajarea motivației 

intriseci. În mod concret am avut în vedere proiectarea şi experimentarea unui 

ansamblu de jocuri ce pot fi utilizate în toate momentele lecţiei. Practic, am 

transformat lecţia într-o succesiune de jocuri instructive şi educative. 

 Prin jocul didactic “Repetă ce spun eu!“ se urmărește formarea 

deprinderilor de a pronunţa corect silaba şi cuvintele care se deosebesc printr-un 

sunet, în general dezvoltarea auzului fonematic. Sarcina didactică reprezintă 

corectarea unor cuvinte învăţate şi recunoaşterea de către elevi a sunetelor care 

se deosebesc.                                        

 Reguli: pe rând, copiii trebuie să găsească pe flanelograf imaginea cu 

denumiri asemănătoare sau cuvinte cunoscute de ei, să le aşeze în perechi. 

Copilul care rezolvă corect este aplaudat şi primeşte ca recompensă o bulină. Ca 

material didactic s-au folosit jetoane care reprezintă fiinţe şi lucruri, aşezate în 

dezordine în partea stângă. 

 Desfăşurarea jocului: s-a ales un conducător de joc care a început 

numărătoarea într-o formă ritmică: 

 Ala, bala, portocala  

 Ieşi la tablă-ncetişor  

 Şi găseşte o pereche  

 C-un sunet asemǎnǎtor. 

 Copilul desemnat a căutat imaginea obiectului cu denumirea 

asemănătoare, de exemplu: casă - masă;  

 barză - varză, pâine - câine; lac - rac, apoi a denumit amândouă obiectele 

şi a aşezat jetoanele pe flanelograf. 

 Când în clasă sunt copii care confundă sunetele: v şi f se poate  desfăşura 

jocul: “Găseşte-ţi locul”, urmărindu-se ca scop : exersarea organului fonator, 

corectarea defectelor de pronunţie, îmbogăţirea vocabularului, dezvoltarea 

gândirii. 

 Jocul didactic creeazǎ în clasă o atmosferă de predare-învăţare propice, 

stimulează creator elevii, îi determinat să comunice prin intermediul dialogului, 

introducând în vocabularul activ cuvintele: vitejie, viscol, viforniţă, vâjâială, ger, 

cumplit, trosnesc. 

În jocul „Ploaia”, copiii stau cu mâinile pe masă. La un semnal, ei bat pe 

bancă cu un singur deget şi reproduc printr-un singur sunet onomatopeea: „pic, 

pic, pic”. La fel și jocurile „Vântul”, „Fierarul”, „Ciripitul păsărelelor”, 

„Ursul”, „Ceasul”, „Cântecul greieraşului” care au contribuit la dezvoltarea 

auzului fonematic şi la coordonarea mişcărilor, la formarea deprinderilor de a 

percepe sunetele auzite. Aceste jocuri contribuie la dezvoltarea vocii, 

consolidează deprinderile de pronunţare corectă a sunetelor şi cuvintelor, 

realizând, în acelaşi timp, relaxarea sistemului nervos. 
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Unele jocuri precum: „Jocul silabelor”, „Spune mai departe”, 

„Completează cuvântul”, „Unde se găseşte cuvântul”, „De-a cuvintele” sau 

„Schimbă prima silabă”  contribuie la formarea şi consolidarea la elevi a 

abilităţii şi deprinderilor de articulare corectǎ a sunetelor, de pronunţie corectă a 

cuvintelor folosite în comunicare, în conformitate cu cerinţele programei. 

Într-o altă variantă am prezentat elevilor o planşă cu diferite desene: 

animale, plante, păsări, lucruri cărora le lipseau anumite părți componente. 

Acestea se găseau în josul planșei, amestecate într-un coş. Elevii trebuiau să 

observe ce lipseşte fiecărui desen, să identifice în coş partea componentă şi să 

alcătuiască o propoziţie: ,,Frunza este a muşcatei”; ,,Roata este a căruţei”. Jocul 

dezvoltă spiritul de observaţie, capacitatea de analiză şi asociere, consolidează 

cunoștinţele elevilor, dezvoltă creativitatea. 

Un joc cu multiple valenţe formative şi pe care le-am folosit în vederea 

consolidării diverselor sarcini în diferite lecții a fost ,,Cutia cu surprize”. În cutie 

aşezăm bilete cu sarcini diferite, în funcție de scopul pe care-l urmăream în 

lecție în ziua respectivă. Elevul numit lua un bilețel, citea sarcina şi o executa. 

Exemple de sarcini: Scrie pe tablă o propoziţie despre Neghiniţă;  exemple de 

cuvinte care să conţină grupul de litere ,,ghi”. Recită o poezie! Alcătuieşte o 

propoziţie în care toate cuvintele să înceapă cu sunetul ,,r”. 

Am considerat că jocul pune în funcţie toate forţele intelectuale, dar şi 

trăirile lor afective. Decurgând firesc din  trebuinţele vieţii cotidiene, jocul ne-a 

ajutat să .formăm şcolarilor deprinderi de citire şi scriere corectă, de exprimare 

orală şi scrisă, de comportare civilizată. 

O lecţie cu multe jocuri interactive are un impact deosebit asupra învăţării 

şi dezvoltării creativităţii elevilor. În general, în antrenarea copiilor în activităţi 

directe variate, corespunzătoare vârstei lor, constituie calea care duce la 

formarea şi afirmarea personalităţilor creative. 

Aşadar, jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobândeşte funcţii 

psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecţie.  
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SPECIFICUL RELAŢIILOR DE COMUNICARE ÎNTRE 

PROFESOR ŞI ELEV 
 

Prof. înv. primar Cristina Chircu 

Şcoala Gimnazialǎ nr. 24 „Ion Jalea” Constanţa 

 

Relaţiile interpersonale din clasa de elevi reprezintă o categorie deosebită 

ȋn cadrul 

relaţiilor interpersonale. Pe lȃngă caracterul psihologic, conştient şi direct 

al acestora, ȋn cazul colectivului acestea au şi un rol etic, moral, dat fiind că 

obiectul vizat este acela de a forma, dezvolta şi consolida componenta 

axiologică a personalităţii copiilor. Ȋn cadrul vieţii şcolare, elevul nu trăieşte 

izolat, ci antrenat ȋn activităţi intelectuale, sociale, profesionale şi afective. 

 O clasificare a relaţiilor interpersonale se va realiza utilizȃnd criteriul 

nevoilor şi trebuinţelor psihologice resimţite de elevi ȋn momentul ȋn care se 

raportează unii la alţii.  

 Romiţă Iucu
11

 realizează următoarea clasificare a relaţiilor interpersonale 

ȋn clasa de elevi: 

- relaţii de intercunoaştere; 

- relaţii de intercomunicare; 

- relaţii socio-afective (afectiv-simpateticce); 

- relaţii de influenţare. 

 O altă clasificare
12

 a relaţiilor profesor-elevi poate fi realizată astfel:  

Relaţii interpersonale: 

- După nevoile psihologice ale indivizilor aflaţi ȋn interacţiune:  

 - De comunicare; 

 - Simpatetice; 

 - Cognitive/de percepţie interpersonală; 

- După procesualitatea relaţiilor: 

 - De cooperare; 

 - Competitive; 

 - Conflictuale; 

 - De acomodare; 

 - De asimilare; 

 - De stratificare; 

 - De alienare; 

Relaţiile de comunicare 

Modul principal prin care persoanele interacţionează este prin intermediul 

comunicării. Luminiţa Iacob
13

 defineşte comunicarea ca fiind “relaţia bazată pe 

co-ȋmpărtăşirea unei semnificaţii”. Ȋn continuare face precizarea că informaţia 
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 Iucu, R., op. cit., p. 106 
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 Truţă, E., Mardar, S., 2007, “Relaţia profesor-elevi:blocaje şi deblocaje”, Ed. Aramis, Bucureşti, p.35 
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reprezintă elementul cel mai important al actului comunicării, ȋnsă fără 

ȋnţelegerea informaţiei (de exemplu prezentarea ȋntr-o limbă străină 

necunoscută) este anulată “starea de comunicare”.  

 Comunicarea ȋmbracă trei forme de manifestare: comunicare verbală, 

nonverbală şi paraverbală. Dintre acestea, ponderea cea mai ȋnsemnată aparţine 

comunicării verbale. 

Aşadar, ȋn categoria relaţiilor interpersonale, cele de comunicarea verbală 

ocupă locul central. Instrumentul de realizare a acesteia este limbajul, ceea ce o 

face specific umană şi se poate realiza oral sau ȋn scris. Prin intermediul 

comunicării verbale au loc procese de intercunoaştere şi autocunoaştere, sunt 

coordonate acţiunile membrilor grupului, sunt stabilite reguli şi sunt dezvoltate 

abilităţile sociale ale indivizilor.  

O formă particulară a comunicării interumane o reprezintă comunicarea 

didactică. Aceasta constă ȋntr-un “transfer complex, multifazal şi prin mai multe 

canale ale informaţiei ȋntre două entităţi (indivizi sau grupuri) ce-şi asumă 

simultan şi succesiv rolurile de emiţători şi receptori semnificȃnd conţinuturi 

dezirabile ȋn procesul instructiv-educativ”
14

. Astfl, actul comunicaţional are o 

dimensiune relaţională, interactivă, ȋn care cei doi locutori, profesorul şi elevul, 

transmit şi recepţionează informaţii.  

Profesorul este, ȋn majoritatea cazurilor, iniţiator şi organizator, conducător 

al actului comunicaţional, stabilind obiective, conţinutul, metodele şi canalele de 

transmitere a mesajului, iar elevul este ajutat să ȋşi formeze deprinderi şi 

capacităţi de ȋnsuşire a informaţiilor, pentru a le utiliza ȋn contexte variate şi a 

reuşi să se autoformeze. Semnalele transmise de elev, verbale, dar mai ales 

nonverbale, sunt recepţionate de profesor care ȋşi adaptează strategia pentru a 

atinge obiectivele propuse. Astfel, se pot desprinde funcţiile comunicării, ȋn 

special a comunicării didactice, care se manifestă simultan sau succesiv, funcţii 

de cunoaştere, reglatoare, persuasive şi expresive. Cel mai des se observă funcţia 

persuasive a comunicării, prin sfaturile, recomandările, ȋndemnurile adresate 

elevilor. Prin funcţia cognitivă se transmit şi se primesc cunoştinţe, opinii, 

experienţe, idei. Funcţia reglatoare orientează actul perceptiv, stimulează atenţia, 

memoria, sterile afective. Prin funcţia expresivă se comunică stări afective de 

aprobare sau dezaprobare, de aderenţă sau respingere, de apropiere sau ostilitate. 

Ȋn diferite secvenţe ale comunicării se pot observa aceste funcţii, corespunzător 

intenţiilor şi scopurilor pentru care aceasta este realizată. 

Cea de-a doua formă a comunicării este comunicarea nonverbală. 

Informaţia este codificată şi transmisă prin postură, mişcare, gestică, mimică, 

ȋnfăţişarea partenerilor. Ȋn comunicarea pedagogică sunt distinse două modalităţi 

de comunicare nonverbal: cea audio-vizuală şi limbajul trupului. Cu ajutorul 

materialelor audio-vizuale, elevii vin ȋn contact cu elemente din natură pe care 

nu le pot cunoaşte prin experienţa proprie (exemplu: mulaje cu organele umane, 
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 Cucos, C., 2000, “Educaţia. Dimensiuni culturale”, Ed. Polirom, Iaşi, p. 177 
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planşe cu plante rare sau din diverse zone ale globului etc.). Limbajul trupului 

ȋntregeşte şi prelungeşte semnificaţia cuvintelor şi, de cele mai multe ori, este ȋn 

concordanţă cu mesajele verbale. Cele două forme ale comunicării, verbală şi 

nonverbal, sunt esenţiale pentru comunicarea afectiv-atitudinală, respectiv 

pentru dimensiunea relaţională a actului comunicării. Prin intermediul acestora, 

profesorul poate deveni plăcut elevilor, simpatizat, sau, din contră, perceput ca 

fiind rece şi distant. 

Comunicarea paraverbală se referă la modul ȋn care sunt folosite cuvintele, 

fiind vizate ȋn acest caz intonaţia, ritmul, forţa şi stilul exprimării. Constantin 

Cucoş
15

 face următoarea precizare: “nerostirea sau suspendarea, ȋn doze bine 

măsurate şi ȋn contexte pragmatic nimerite, pot spori expresivitatea ideilor, 

ȋntreţinȃnd un autentic dialog”. 

Relaţiile simpatetice 

Acest tip de relaţii este bazat pe opţiuni afective. Caracteristica 

fundamentală a relaţiilor simpatetice are la bază atracţia sau respingerea ȋntre 

indivizi, bazată pe similitudinea sau deosebirea de interese, idei şi atitudini. 

Pantelimon Golu
16

 afirma că “baza psihologică a atracţiei şi respingerii 

interpersonale o constituie atribuirea sau dotarea partenerului de interacţiune cu 

proprietăţi sau atitudini pozitive sau negative, gratifiante sau frustrante. 

Acceasta ȋnseamnă că fiecare partener şi-l reprezintă pe celălalt pe plan 

cognitive; atracţia sau aversiunea fiecăruia iau forma unor atitudini caracterizate 

prin atribuire de valenţe (pozitive sau negative) celuilalt”. 

Relaţiile simpatetice se exprimă prin cuplul statusuri-roluri, iar cunoaşterea 

acestora de către profesor ȋi permite să intervină formativ ȋn dinamica statutelor 

deficitare. 

Sorin Cristea
17

 defineşte statutul (statusul) ca “un concept complementar 

celui de rol, exprimȃnd poziţia unui individ sau a unui grup ȋn cadrul unui sistem 

social şi implicȃnd un ansamblu legitim de aşteptări faţă de cei care ocupă alte 

poziţii ȋn cadrul aceluiaşi sistem; ansamblul comportamentelor la care se poate 

aştepta şi pe care subiectul le poate pretinde din partea altora”.  

Trebuie luat ȋn considerare faptul că un individ face parte, ȋn acelaşi timp, 

din mai multe sisteme, ceea ce ȋnseamnă că deţine, concomitent, mai multe 

statute (exemplu: un elev este membru al colectivului clasei ȋn care ȋnvaţă, al 

familiei din care provine, al cercurilor pe care le frecventează, al unei echipe 

sportive etc.). Aceste statute se influenţează reciproc, sprijinindu-se sau 

compensȃndu-se unul pe altul. Unele statute sunt atribuite (gen, vȃstă, clasa din 

care face parte), iar altele sund dobȃndite printr-un anumit comportament (elev 

fruntaş, profesor cu anumit grad didactic, profesor preferat etc.). A fost observat 

că unele statute sunt congruente sau parţial congruente (exemplu: un elev foarte 

bun la ȋnvăţătură se aşteaptă la simpatie din partea colegilor, a profesorilor şi a 
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 Cristea, S., 1998, “Dicţionar de termeni pedagogici”, EDP, Bucureşti 



113 

 

familiei, pe cȃnd un elev mai slab nu este atȃt de apreciat de profesori, ȋnsă este 

simpatizat de colegi, iar de la familie aşteaptă dragoste şi apreciere 

necondiţionată). 

Există şi cazuri de conflicte de statut (exemplu: profesorul care are ca elev 

propriul copil, caz ȋn care poate exista fie ȋngăduinţă, fie exigenţă exagerată din 

partea profesorului, iar cei din exterior, ceilalţi elevi sau ceilalţi părinţi să 

interpreteze atitudinea acestuia ca părtinitoare; un alt exemplu poate fi numirea 

ȋn funcţie de conducere a cuiva care nu deţine aptitudinile necesare). Hotărȃtor 

ȋn aceste cazuri este modul ȋn care persoana ȋşi apreciază propriile statute şi 

modalităţile pe care le alege pentru a depăşi conflictul. 

Statutele profesor-elev sunt complementare. Profesorul aşteaptă 

recunoaştere din partea elevilor pentru competenţele sale profesionale, 

imparţialitatea ȋn aprecierea elevilor, moralitate şi capacitatea de a ȋndruma 

grupul de elevi. Pe de altă parte, elevii aşteaptă, la rȃndul lor, apreciere din 

partea profesorilor pentru eforturile depuse, să le fie respectate drepturile şi 

nevoile specifice vȃrstei pe care aceştia o au. De cele mai multe ori, expectanţele 

elevilor sunt subiective, iar aceştia au tendinţa de a pune pe seama profesorului 

insatisfacţiile trăite ȋn mediul şcolar. De aici se desprinde ideea conform căreia 

trebuie formată capacitatea de autocunoaştere şi autoaprecierii realiste elevilor, 

pentru a-i determina să depună efort propriu pentru a dobȃndi un statut mai bun.  

Rolul este definit ca “ansamblu de comportamente pe care alţii le aşteaptă 

ȋn mod legitim de la noi. Noţiune complementară celui de stătut, defineşte latura 

active a statutului. Conceptul de rol exprimă atȃt comportamentul efectiv al 

persoanei, cȃt şi prescripţia normativă (comportamente esenţiale şi secundare, 

premise, indiferente şi interzise)”
18

. 

Ca şi ȋn cazul statutului, orice persoană deţine un set de roluri, care pot fi 

congruente sau incongruente. Ȋn caz de incongruenţă apare conflictul de rol, ale 

cărui cauze sunt multiple (exemplu: tulburări de comportament şi rolul de 

profesor; incapacitatea intelectuală raportată la nivelul de şcolaritate). 

Ȋn grupul şcolar, rolul elevului evoluează de-a lungul anilor, acesta trecȃnd 

de la rolul de ȋnvăţăcel la cel de tȃnăr preocupat de rolul profesional pe care ȋl va 

dobȃndi la terminarea şcolarităţii. Şi comportamentul de rol al profesorului 

evoluează prin exercitarea profesiei, autoperfecţionare, ȋndrumarea din partea 

factorilor de conducere şi control. Profesorul reprezintă un model pentru elevi şi 

de aceea sunt necesare anumite calităţi psihice şi psihosociale native ale 

acestuia. Ȋn general, comportamentul de rol este ȋnvăţat. 

Relaţiile interpersonale cognitive (perceptive) 

Ȋn cadrul grupului şcolar, elevii comunică ȋntre ei, se cunosc, au preferinţe 

unii pentru alţii sau respingeri unilaterale ori reciproce. Ȋn aceste situaţii, relaţiile 

simpatetice şi perceptive se ȋntrepătrund. Relaţiile de cunoaştere pot spori sau 

restrȃnge intercomunicarea şi modifica relaţiile simpatetice.  
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Acest tip de relaţii este de o mare diversitate. O posibilă grupare se poate 

realiza astfel: 

- După termenii relaţiei şi subiectul cunoscător: elev-elev, elev-elevi, elevi-

elevi, elevi-elev, elev-elev, elev-profesor, elevi-profesor, elev-profesori, elevi-

profesori, profesor-elev, profesor-elevi, profesor-clasă, profesori-elevi, 

profesori-clasă; 

- După obiectul cunoaşterii: cunoaşterea personalităţii celuilalt/celorlalţi; 

cunoaşterea relaţiilor interpersonale ale celorlalţi şi ale subiectului cu ceilalţi; 

cunoaşterea propriei personalităţi (autocunoaşterea). 

Relaţiile interperceptive au consecinţe asupra tuturor relaţiilor 

interpersonale (simpatetice, de comunicare, de competiţie, de colaborare, de 

ajutorare) şi asupra comportamentului persoanei ȋn cauză (de adaptare, de 

acomodare, alienare). Ȋn acest context, atȃt profesorul, cȃt şi elevul reprezintă, 

pe rȃnd, obiect al cunoaşterii (din punct de vedere al personalităţii, de către alţii 

şi de către sine, cȃt şi ȋn raport cu ceilalţi) şi subiect al cunoaşterii (cunoaşterii 

de către alţii şi de către sine ca personalitate, cunoaşterii imaginii se sine a altora 

despre ei ȋnşişi, al interrelaţiilor dintre sine şi alţii). 

Ȋn urma acestui proces de cunoaştere se formează imaginea de sine. 

Noţiunea de “imagine de sine” implică trei elemente
19

: 

- Imaginea noastră ȋn faţa celorlalţi; 

- Conştiinţa judecăţii pe care ei o realizează asupra noastră; 

- Sentimentele pozitive şi negative care rezultă de aici. 

Imaginea ȋn faţa celorlalţi se dezvoltă ȋn primul rȃnd ȋn grupurile primare 

(familie, grup de prieteni), la care un individ se raportează ȋn termeni de “noi”. 

Ȋn grupurile secundare (grupul de muncă, organizaţii de orice tip la care 

individul aderă) o persoană este introdusă prin participarea la activităţi comune, 

iar integrarea ȋn aceste grupuri diferă ȋn funcţie de vȃrstă şi angajament social. Ȋn 

formarea imaginii de sine, oamenii au tendinţa de a se compara cu cei mai 

apropiaţi lor şi ţin cont de părerea acestora, uneori punȃnd-o ȋn faţa propriilor 

păreri pentru a obţine aprecierea celor din jur. Ȋn acest fel ȋşi pot păstra poziţia 

ȋntr-un anumit grup de referinţă.  

Ȋn cadrul şcolii, profesorii contribuie de multe ori hotărȃtor ȋn formarea 

imaginii de sine a elevilor. Pentru a-i ajuta să se dezvolte este necesar ca 

profesorul să ȋşi adapteze stilul relaţional la particularităţile de vȃrstă şi 

individuale ale elevilor şi să ȋi sprijine ȋn a parcurge drumul auto-cunoaşterii şi 

autoperfecţionării acestora. Adaptarea la particularităţile de vȃrstă ale elevilor 

presupune, ȋn primul rȃnd, cunoaşterea personalităţii acestora (temperament, 

aptitudini, caracter).  

Temperamentul este un dat ereditar, fiind latura dinamico-energetică a 

personalităţii. De-a lungul timpului au fost identificate numeroase clasificări ale 

temperamentelor, cea mai cunoscută fiind ȋmpărţirea acestora ȋn patru categorii: 

                                                 
19

 Moscovici, S., 1998, “Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt”, Ed. Polirom, Iaşi, p. 44 



115 

 

sangvinic, flegmatic, coleric şi melancolic. Este necesară identificarea precoce a 

“firii” elevilor şi tratarea lor diferenţiată (exemplu: un coleric trebuie ȋnvăţat să 

devină răbdător, un melancolic se va concentra asupra sarcinilor minuţioase, un 

flegmatic va fi format ȋn a da răspunsuri rapide şi prompte).  

Aptitudinile reprezintă latura instrumental-operaţională a personalităţii. 

Acestea au o bază ereditară, o predispoziţie genetică, care, neexploatată, va 

deveni un potenţial irosit. Se pot manifesta timpuriu sau mai tȃrziu. Aptitudinea 

generală este inteligenţa şi exprimă eficienţa proceselor intelectuale, prin 

realizarea superioară a ȋnţelegerii pe baza unei dezvoltări superioare a gȃndirii, 

memoriei, imaginaţiei. Există metode şi procedee didactice menite a stimula 

inteligenţa, precum problematizarea sau ȋnvăţarea prin descoperire. Au fost 

identificate şi aptitudini speciale care fac referire la domeniul ȋn care o persoană 

poate face performanţă. Una din acestea este aptitudinea pedagogică. 

Nicolae Mitrofan
20

 o defineşte ca fiind “o formaţiune psihologică complex 

care, bazată pe un anumit nivel de organizare şi funcţionalitate a proceselor şi 

funcţiilor psihice- modelate sub forma unui sistem de acţiuni şi operaţii 

interiorizate, constituite genetic conform modelului extern al activităţii 

educaţionale- facilitează un comportament eficient al cadrului didactic prin 

operaţionalizare adaptativă a ȋntregului conţinut al personalităţii sale”. Ȋn 

structura aptitudinii pedagogice sunt cuprinse două dimensiuni: afectiv-

motivaţională (curiozitate, sensibilitate, receptivitate la nou, interese ştiinţifice şi 

culturale etc.) şi moral-volitivă (consecvenţă ȋn cerinţe, răbdare, perseverenţă, 

exigenţă faţă de sine şi faţă de ceilalţi, moralitate etc). 

Caracterul reprezintă latura relational-valorică a personalităţii. Spre 

deosebire de celelalte componente ale personalităţii, caracterul are o valoare 

socială pozitivă sau negativă, aprobată sau dezaprobată. Acesta exprimă modul 

specific de a simţi şi reacţiona ȋn relaţie cu ceilalţi şi se formează ȋn urma 

interacţiunii cu mediul şi educaţia. Componenta principală o constituie 

atitudinile. Atitudinea exprimă modul ȋn care un subiect se raportează selectiv şi 

prefenţial, pozitiv sau negativ la un anumit aspect al realităţii. Acestea sunt 

organizate ȋn atitudini faţă de societate (spirit civic, spirit democratic, mȃndrie, 

demnitate naţională, etc.), atitudini faţă de alţi oameni (umanism, ȋncredere, 

toleranţă, cinste, corectitudine etc.), atitudini faţă de muncă (hărnicie, 

conştiinciozitate, lene, neglijenţă, dezordine) şi atitudini faţă de propria persoană 

(ȋncredere ȋn forţele proprii, stimă de sine, autoapreciere realitstă sau supra/sub 

apreciere, ȋngȃmfare, aroganţă).  

Cea de-a doua componentă a caracterului o reprezintă trăsăturile, care 

depind de particularităţile voinţei, de capacitatea individului de a-şi regla 

activitatea (stăpȃnire de sine, consecvenţă, independenţă), de afectivitate 

(optimism, pesimism) şi de activitatea intelectuală (principialitate, 
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discernămȃnt). Acestea sunt de asemenea dobȃndite şi se manifestă constant, 

adecvat situaţiilor de viaţă prin care trece individul.  

Relaţiile de cooperare 

Ȋn şcoală, elevul ar trebui format ȋn spiritual cooperării şi întrajutorării, 

ȋnsă, ȋn ȋnvăţămnȃntul tradiţional se pune accentul, mai ales, pe individualitate. 

Deşi se doreşte a se moderniza ȋnvăţămȃntul şi a se aplica noile metode ce 

presupun munca ȋn echipă, relaţiile de cooperare nu au ajuns ȋncȃ să aibă o 

pondere semnificativă ȋn sarcinile şcolare. Relaţiile profesor-elev se bazează, ȋn 

special pe cooperare, ȋn sensul că finalităţile actului educaţional nu pot fi atinse 

fără angajarea ambilor actori ȋn procesul de predare-ȋnvăţare. Momentele de 

activitate ale profesorului alternează cu cele ale elevului, iar interacţiunea se 

realizează intermittent. Astfel se poate observa o pondere mai mare a activităţii 

profesorului, care orientează gȃndirea elevului spre rezolvarea sarcinilor date. 

Nu este suficient ȋnsă să limităm relaţia de cooperare doar ȋntre profesor şi elev. 

Aceasta trebuie să se manifeste şi ȋn cazul elev-elev, respectiv elevi-elevi şi 

elevi-profesor.  

Printre metodele care stimulează cooperarea ȋn situaţiile prezentate mai sus 

se numără problematizarea, conversaţia, dezbaterea, aprobarea şi dezaprobarea, 

punȃndu-se astfel accent pe metodele interactive de ȋnvăţare. Muşata Bucoş
21

 

propune, ca metode active de ȋnvăţare, ȋnvăţarea bazată pe experiment, ȋnvăţarea 

prin descoperire, ȋnvăţarea-aventură ş.a. Pentru a putea fi puse ȋn practică cu 

succes este necesar ca profesorul să ȋnţeleagă rolul şi scopul acestora. 

Formele de manifestare ale cooperării sunt diverse (ȋncepȃnd de la 

colaborarea ȋn realizarea unor teme mai dificile fără supraveghere din partea 

profesorului, bazată pe relaţii preferenţiale ȋntre elevi şi ajungȃnd la activitate de 

cooperare supravegheată de profesor ȋn forma muncii ȋn grupuri mai mici). Ȋn 

aceste cazuri, profesorul trebuie doar să organizeze şi să orienteze formativ 

relaţia de cooperare ȋntre elevi. 

Munca ȋn grup, pe echipe, dezvoltă 
22

“sentimentul de răspundere colectiv, 

ceea ce ȋi face pe elevi să devină responsabili de contribuţia pe care o aduc 

echipei şi interesaţi de a depunde cȃt mai mult effort, favorizează 

intercunoaşterea şi autocunoaşterea ȋn cadrul grupului, dezvoltă spiritul de 

competiţie şi stimulează schimburile şi confruntările pe plan intelectual şi 

afectiv; educă spiritul cetăţenesc, iar pe plan comportamental este, de fapt, 

morala ȋn acţiune, care valorifică ȋn practică exersarea spiritului de colaborare, 

accentuarea disciplinei individuale, ȋn cadrul disciplinei colective, este educarea 

solidarităţii”. 

Ȋn urma desfăşurării muncii ȋn echipă apar relaţii de concurenţă şi 

competiţie ȋntre echipele formate. Acestea au rol stimulator, iar rolul 

profesorului este acela de a supraveghea ca aceste relaţii să nu devină distructive 

astfel ȋncȃt să afecteze coeziunea grupului.  

                                                 
21

 Bucoş, M., 2013, “Instruire interactivă”, Ed. Polirom, Iaşi 
22

 Truţă, E., op. cit., p. 85 



117 

 

Relaţiile de competiţie 

Sunt generate de luptă pentru obţinerea sau menţinerea unui anumit statut 

ȋn clasă. Cel mai des se pot observa relaţii de competiţie interelevi, care are un 

rol pozitiv ȋn anumite limite. Rolul negativ al acestor relaţii se manifestă prin 

apariţia egoismului, individualismului, invidiei ȋntre elevi.  

Există o contradicţie ȋntre principiile promovate la nivelul şcolii (de 

colaborare, de ajutor reciproc) şi cerinţele societăţii, unde “cel mai bun ȋnvinge” 

şi se promovează individul ȋn locul grupului. Cu toate acestea, există probleme 

care nu pot fi rezolvate la nivel individual, fiind necesară munca ȋn echipă, 

cooperarea şi colaborarea ȋntre persoane şi de aceea elevii trebuie formaţi mai 

ales ȋn acest spirit, iar competiţia să fie doar un “immbold” pentru a obţine 

rezutate mai bune. 

Relaţiile de acomodare 

Romiţă Iucu
23

 consideră relaţiile de acomodare, de asimilare, de alienare şi 

de stratificare ca relaţii interpersonale care “pun accent pe aportul influenţei 

educaţionale, ȋn sensul acţiunii mutuale a partenerilor”. Relaţiile de acomodare 

se manifestă atunci cȃnd partenerii se obişnuiesc unii cu ceilalţi şi “se ajustează” 

unii după alţii.  

Relaţii de asimilare 

Presupun realizarea unui transfer reciproc de mentalităţi şi puncte de 

vedere, atitudini şi comportamente, pȃnă cȃnd cei implicaţi pot acţiona sau gȃndi 

identic. 

Relaţii de stratificare 

Ierarhia ȋn cadrul grupului se realizează conform statutelor deţinute de 

elevi. 

Relaţii de alienare 

Ȋn cazul imposibilităţii ajungerii la un consens, partenerii implicaţi părăsesc 

grupurile din care fac parte, ceea ce produce un dezechilibru la nivelul 

subgrupurilor formate. 
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                                                    TEXTUL NARATIV 

PROIECT DE LECŢIE 

 

Prof. Simona Chiriac 

Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanța 

Prof. Elena Babașcu 

Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanța 
 

Data: 

Clasa: a V-a  

Disciplina: Limba şi literatura română 

Tema: Textul narativ  

Subiectul lecţiei: Basmul 

Tipul lecţiei: de receptare a unui text narativ 

Competenţă generală: 

Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale şi 

scrise 

Competenţe specifice: 

2.1.Identificarea informaţiilor importante din texte literare şi nonliterare, 

continue, discontinue şi multimodale 

2.2.Identificarea temei şi a ideilor principale şi secundare din texte diverse 

3.1.Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele 

procesului de scriere şi structurile specific, pentru a comunica informaţii sau 

pentru a relata experienţe trăite sau imaginate  

3.2.Redactarea, individuală şi/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă 

familiar, cu integrarea unor imagini, desene, scheme 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

●Metode, tehnici, procedee didactice 

-audiţie, conversaţia de reactualizare, joc de rol, brainstorming, învăţarea prin 

exerciţiu, explicaţia, Jurnalul cu dublă intrare, Tehnica blazonului 

●Forme de organizare 

-individuală, frontală, în perechi, în grup  

●Mijloace didactice: mijloace tehnice audio-vizuale: casetofon, videoproiector, 

CD, fişe, tabla, flip-chart, lap-top 

EVALUARE 

-aprecierea verbală, observarea sistematică, interevaluarea, autoevaluarea 

RESURSE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI 

-capacitaţile normale de învăţare ale elevilor, cunoştinţele însuşite anterior, 

timpul de lucru (50’) 

BIBLIOGRAFIE 

●Eftenie, Nicolae – Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii 

române, Bucureşti, Editura Paralela 45, 2008 
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●Ilie, Emanuela – Didactica limbii şi literaturii române, Editura Polirom, 2014 

●Ispirescu, Petre – Basmele românilor, Bucureşti, Editura Minerva, 1981 

●Pamfil, Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu, Editura Paralela 45, 

2003 

●Parfene, Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, 

Editura Polirom, 1999 
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DEMERS DIDACTIC 

Nr

. 

crt

. 

Etapele lecţiei Elemente de conţinut Strategii didactice Timp Evaluare 

Metode, procedee, 

tehnici 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

  

1. Captarea 

atenţiei 

Ordonarea cartonaşelor cu ilustraţii 

din text, respectând momentele 

acţiunii 

 

jocul didactic cartonaşe cu 

ilustraţii 

pe grupe 

 

3’  

2. 

 

Reactualizare

a 

cunoştinţelor 

însuşite 

anterior 

Povestirea basmului de către elevi 

 

 

conversaţia de 

reactualizare 

 frontală 10’ formativă, 

prin aprecieri 

verbale 

Verificarea lecturii basmului prin 

întrebări cu itemi obiectivi (anexa 1) 

 

jocul didactic coşuleţul cu 

bileţele 

3. Anunţarea 

subiectului 

lecţiei şi 

enunţarea 

obiectivelor 

Interpretarea elementelor de 

compoziţie specifice operei epice pe 

baza textului-suport  

Identificarea  trăsăturilor basmului 

Exprimarea, în scris, a propriilor 

opinii şi atitudini 

explicaţia   1’ 

 

 

4. Dirijarea 

învăţării 

Completarea fişelor de lucru prin 

care se evidenţiază trăsăturilor 

basmului (anexa 2) 

 

conversaţia euristică ,,Jurnalul cu 

dublă 

intrare” 

121rontal/ 

individual

ă 

20’ formativă, 

prin aprecieri 

verbale 

5. Obţinerea 

performanţei 

Evidenţierea evoluţiei personajului 

în drumul său iniţiatic, prin 

conversaţia euristică 

explicaţia 

fişe de lucru 

„Tehnica 

 6’’ 
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 completarea fişei ,,Tehnica 

blazonului’’(anexa 3) 

blazonului” 

6. Asigurarea  

feed-back-

ului 

Completarea ,,Soarelui 

caracteristicilor’’ 

(anexa 4) 

Verificarea răspunsurilor  

exerciţiul cartoane  

videoproiect

or 

laptop 

pe grupe 9’ 

 

formativă, 

prin notare 

7. Tema pentru 

acasă 

Compunere liberă de 15-20 de 

rânduri „Dac-aş fi Prâslea pentru o 

zi...” 

   1’’ 
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BASMUL 

 

Definiţia basmului: 

 

  Basmul este o operă epică în proză, de mare întindere, care prezintă 

întâmplări neobişnuite, la care participă personaje înzestrate cu puteri 

supranaturale, reprezentând confruntarea dintre  forţele binelui şi cele ale 

răului, soldată cu triumful binelui. 

   Fiind la origine o creaţie populară, basmul întruneşte toate trăsăturile 

genului prin caracterul său oral, anonim, colectiv. 

 

Trăsăturile basmului 

 

-creaţie epică populară sau cultă 

-creaţie epică în proză, de mare întindere 

-acţiunea este declanşată de confruntarea (lupta) dintre bine şi rău 

-acţiunea este relatată (narată) pe momentele subiectului şi se desfăşoară pe mai 

multe planuri 

-personaje sunt reale şi fantastice 

-apar numere magice (3, 7, 9, 12) 

-apar obiecte magice 

-personajele pozitive posedă însuşiri fantastice 

-lupta se încheie cu triumful binelui 

-sunt prezente formulele iniţiale, mediane, finale 

-întâmplările sunt reale şi fantastice 

-eroul este răsplătit 

-apar ajutoarele eroului 

-apar adversarii eroului 

-pe parcursul drumului, eroul capătă experienţă (este iniţiat în misterele vieţii) 

-timpul şi spaţiul sunt mitice (timp imaginar, nedeterminat, îndelungat, spaţiu 

imaginar - cele două tărâmuri se află la mare distanţă) 

-finalul este fericit (binele învinge răul) 
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Anexa nr. 1 

FIŞĂ DE LUCRU 

 

Încercuiţi răspunsurile corecte: 

♣ Împăratul îl consideră pe Prâslea la începutul basmului: 

                          a.nechibzuit                           

                          b.puternic     

                          c.fără experienţă  

♣ Prâslea a reuşit să rămână treaz datorită: 

                        a .cărţilor de citit 

                        b.celor două ţepuşe 

                        c.tolbei cu săgeţi 

♣ Mezinul a rănit hoţul: 

                        a.din prima lovitură 

                        b.din a doua lovitură 

                        c.din a treia lovitură 

♣ În luptă, Prâslea şi zmeul s-au transformat în: 

                         a.două buzdugane 

                         b.două săbii 

                         c.două focuri 

♣ Corbul ajută eroul cu: 

                         a.apă vie 

                         b.o pană 

                         c.seu 

♣ Mărul de aur al fetei celei mici a rămas: 

                          a.la ea 

                          b.la surorile mai mari 

                          c.la Prâslea 

♣ Pentru a confecţiona furca de argint, împăratul îi acordă argintarului un răgaz 

de: 

                          a.două zile 

                          b.trei zile 

                          c.trei săptămâni 

♣ Prâslea îi încearcă pe fraţi: 

                          a.legând căciula de frânghie; 

                          b.legând de frânghie o piatră deasupra căreia pune căciula; 

                          c.legând o piatră de frânghie 

♣ Fata cea mică a cerut: 

       a.un palat aurit, o furcă cu fusul şi caierul din aur, ce toarce singură 

       b.o cloşcă cu pui de aur, o furcă cu fusul şi caierul din aur, ce toarce singură 

       c. o furcă cu fusul şi caierul din aur, ce toarce singură, un buzdugan din aur 
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 FIŞĂ DE LUCRU  Anexa 2 

1. Tema basmului 
 
  

 

2. 
Timpul  
 
Spaţiul 

  
 
  

3. Personajele 
  

 

4. 
 
Ajutoarele lui Prâslea 

  

5. 
 
Adversarii eroului 

 
  

6. 

 …………………………………… 
 
 ………………………………… 
 
 …………………………………… 

 “A fost odată ca niciodată etc. Era odată un 
împărat […]” 

 

 “ şi merse, merse” 
 

 „şi încălecai p-o şa, şi v-o spusei 
dumneavoastră aşa.” 

7. Numerele magice   

8.  ……………………………………  merele de aur, buzduganul, bicele 

9. 
 
Întâmplări  fantastice 
 

 ……………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………… 

10. 
 
 …………………………………… 

 Eroul care dă nume basmului 

 Personaj real, înzestrat cu capacităţi 
supranaturale 
(.........................................................................
.........................................................................) 

 Purtătorul adevăratelor valori 
(cinste,..............................................................
.........................................................................) 

12. Mesajul operei 
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Anexa 3 

 TEHNICA BLAZONULUI 

 

 

 

Prâslea la începutul aventurii 

 

        Prâslea la sfârşitul călătoriei 

sale 
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CĂLĂTORIE ÎN ȚARA IMAGINAȚIEI 

 

Prof. Înv. Primar Cristina Noaghiu  

Școala Gimnazială Nr. 15 Brașov 

 

Activitatea educativă are misiunea de a cultiva la nivelul fiecărei persoane 

potenţialul  creativ de care dispune prin apartenenţa sa la specia umană. Sarcina 

activării şi dezvoltării potenţialului creativ se impune atât din perspectiva 

intereselor individuale, cât şi din cea a intereselor sociale.  

În ceea ce priveşte individualitatea, creativitatea este o sursă esenţială de 

satisfacţii personale, este activitatea sau produsul activităţii în care omul îşi 

proiectează, îşi recunoaşte şi i se recunoaşte identitatea, fenomene prin care 

creaţia devine principala modalitate de dobândire a sentimentului de 

autorealizare. Este suficient să ne reprezentăm concentrarea şi dăruirea cu care 

un copil desenează, modelează, compune sau experimentează atunci când are de 

făcut ceva nou, bucuria şi convingerea cu care îşi prezintă lucrările “originale”, 

plăcerea pe care o simte când este lăudat pentru ceea ce a făcut, ca să înţelegem 

satisfacţia creaţiei.  

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, cultivarea creativităţii individuale şi de grup în 

sistemul de învăţământ este imperativul major al educaţiei. 

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 Ţara Imaginaţiei 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. 

 Această disciplină opţională este un antrenament creativ care poate 

stimula potenţialul creativ al elevilor, încrederea în sine şi în posibilităţile de 

comunicare. 

Am propus elevilor mei de clasa a II-a o altfel de călătorie, o Călătorie în 

Ţara Imaginaţiei prin intermediul disciplinei opționale cu același nume, 
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disciplină cu programă proprie, care conține caietul de lucru al elevului și ghidul 

învățătorului. Este o disciplină opţională la nivelul mai multor arii curriculare, 

deschisă unor abordări multiple – lingvistice şi literare, artistico-plastice etc.  

Am oferit totodată învăţătorilor/institutorilor/profesorilor pentru 

învăţământ primar o posibilă programă de opţional şi îndrumări utile pentru 

activitatea didactică, demonstrând, prin toate sarcinile propuse, rolul formativ al 

opţionalului şi posibilităţile multiple de apropiere de text şi de abordare a 

textului de către elevii clasei a II-a. Am realizat o selecţie riguroasă şi inspirată 

a textelor propuse spre analiză, adaptate nivelului de vârstă şi inspirate din 

universul copiilor, care trezesc interesul elevilor spre lectură, pornind deja de la 

titlu: Micuţul brad strâmb, Povestea lui Şapte-Punctuleţe, Elefantul zburător, 

Obiectul ciudat din pădurea piticilor, Spiriduşul Şterge-Lacrimi ş.a.m.d.  

Elevul este provocat să cerceteze, să se informeze şi să valorifice creativ 

informaţia dobândită, să stabilească analogii, să creeze noi întâmplări, să 

continue şirul unor întâmplări date, să imagineze personaje, să-şi exprime 

punctul de vedere, să propună soluţii, să se exprime, folosind calea cea mai 

potrivită modului său de a fi şi de a-şi dezvălui gândurile – exprimarea orală, 

scrisul, desenul, mima, pantomima, jocul de rol etc. 

Am acordat o grijă deosebită pentru cuvântul scris şi interpretarea lui, am 

încercat să formulez ingenios și atractiv, amuzant sarcinile didactice, am 

continuat dezvoltarea capacităţii de lectură a elevilor de clasa a II-a 

propunându-le spre lectură texte scrise cu diferite caractere – încă o dovadă a 

deschiderii spre o altfel de didactică a lecturii, în care se îmbină armonios 

lectura cu interpretarea personală a mesajului textului.  

Călătorie în Ţara Imaginaţiei  transpune şcolarul mic în ipostaza 

creatorului de text şi imagine, care foloseşte în egală măsură stiloul, creionul şi 

acuarelele, care demonstrează talente actoriceşti, îşi îmbunătăţeşte relaţiile 

interpersonale, se cunoaşte mai bine pe sine. Lucrarea este un material auxiliar 

util, atât pentru elevii de clasa a II-a, cât şi pentru dascălii lor. 

Și povestea mea începe așa:  

„Dragi elevi,  

A fost odată ca niciodată...şi încă există... o disciplină de învăţământ care 

permite elevilor să-şi spună permanent părerea fără teama de a greşi, deoarece 

aici pur şi simplu nu există răspunsuri greşite. Singura cerinţă este aceea de a-ţi 

lăsa imaginaţia să zboare pentru a găsi răspunsuri altfel, unice, originale, total 

diferite de cele ale colegilor. Vom asculta păreri diferite, personale, fără teama 

de a fi ridiculizaţi, răspunsuri ieşite din tipare, din obişnuit. 

Călătorind împreună prin Ţara Imaginaţiei vom învăţa să fim creativi, 

deoarece, prin exerciţiu, şi creativitatea se poate învăţa. Trebuie doar să 

îndrăgeşti poveştile, să-ţi placă să desenezi, să fii original şi să ai curajul să 

încerci. 

Deci, la drum! Să biruim Balaurul Monotonie! Cărarea presărată cu 

nestematele creativităţii ne aşteaptă...” 
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Și, pentru a vă deschide pofta de creativitate, anexez una dintre activitățile 

desfășurate: „Obiectul ciudat din pădurea piticilor”.(Anexa1) 
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Anexa 1 

OBIECTUL CIUDAT DIN PĂDUREA PITICILOR 

 

 

1. Ce întrebuinţări „altfel” poate avea o pălărie? Desenează şi scrie! 
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2. Citeşte cu atenţie textul: 

Obiectul ciudat din pădurea piticilor 

 

 Măriuca primise o pălărioară rotundă, roşie, împodobită cu o 

panglicuţă albastră şi un bucheţel de viorele. 

–   Mi-o pun pe cap şi pornesc la plimbare! spuse ea bucuroasă. 

–   Nu acum când se apropie furtuna! o povăţui bunica. 

Însă fata, nechibzuită, ieşi, iar vântul îi smulse pălăria cea nouă şi i-o 

purtă, pe deasupra copacilor, până în pădurea piticilor. Pălăria căzu exact unde 

se aflau aşezaţi în iarbă Piţ şi Pliţ, cu câinele lor, Mopsu. 

–   Ce-i asta? strigară ei speriaţi şi ieşiră târându-se de sub pălărie. 

Uimiţi, se învârteau în jurul obiectului misterios şi încercau să ghicească 

ce-i. 

–   O farfurie zburătoare, spuse Piţ. 

–   Nu, răspunse Pliţ, este o trăsură pe cinste şi Mopsu ne va trage! 

–   Nu, nu, lătră căţeluşul, e o corabie, iar eu sunt căpitanul! 

Traseră pălăria până la pârâu şi săriră înăuntru. Vesela corabie sărea peste 

valuri, pe pârâu în jos, iar cei trei chiuiau de bucurie. 

–   Domnule căpitan! O piatră!, strigă Piţ. 

Prea târziu, erau deja în apă. Înotară râzând spre mal. Pălăria fu dusă de 

apă mai departe şi rămase agăţată într-o tufă unde o găsi Măriuca. 

–  Pălăria mea cea nouă! se bucură ea şi o scoase din apă. 

 

3. Alege numărul potrivit de colegi pentru a citi împreună textul pe roluri.   

 

4. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător celor de mai jos : 

a povăţui -_______________________        

nechibzuită - __________________________ 

exact    - ________________________         

uimit -    _____________________________ 

misterios- _______________________        

trăsură -  _____________________________ 

 

5. JOC: Să formăm expresii frumoase! 

„vesela corabie”  este o expresie artistică prin care lucrurilor, obiectelor 

li se atribuie însuşiri umane. Alte exemple: stelele clipesc; păsărelele şoptesc; 

vântul aleargă; sălciile triste. 

Adaugă cuvinte potrivite pentru a forma astfel de expresii artistice: 

norii _____________________________         

păsărele ______________________________ 

soarele ____________________________        

fluturaşul _____________________________ 

frunzele ___________________________         
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pârâul ________________________________  

 

6. Alcătuieşte un scurt text în care să foloseşti expresiile create de tine. 

Poţi folosi şi alte expresii frumoase. Nu uita să-i dai un titlu potrivit! 

_______________________________ 

___________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________ 

 

7. Citeşte sau caută informaţia în cartea pentru copii „Micul prinţ”, scrisă 

de  Antoine de Saint-Exupery, apoi răspunde la întrebarea: 

 

Ce reprezenta primul lui desen pe care oamenii mari l-au confundat cu o 

pălărie? 

___________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Răspunde la întrebări: 

Ce primise Măriuca? 

___________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Ce a dorit ea să facă? De ce? 

___________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Ce a sfătuit-o bunica? 

___________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Cum a rămas Măriuca fără pălărioară? 

___________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Unde a dus vântul pălăria? 

___________________________________________________________

________________________________________________________________

Ce au crezut piticii că este pălăria? 

___________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Cum au întrebuinţat-o? 

___________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Găseşte argumente care susţin răspunsurile la întrebare: 

Măriuca nu a ascultat povaţa bunicii. A greşit? 

DA  

__________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

NU 

__________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________



 

10. Din ce alte obiecte ai putea face o pălărie? Desenează şi scrie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

11. JOC: Găseşte pălăria pierdută ! 

            
 

 

Vrăjitoarea        Moş Crăciun        Mexicanul      Constructorul        Domniţa           

Clovnul 

 

12. Scrie explicaţia zicalei:    „Bună ziua, căciulă, că stăpânul n-are gură.” 

_________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

13. Copiii şi-au ales costume pentru carnaval. Desenează-le pălăriile potrivite! 

pompier           arlechin                  bucătar              pirat              pictor                

magician 
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STRUCTURILE FIXE ÎN ROMÂNĂ ȘI ENGLEZĂ.  

ASPECTE CONTRASTIVE DE ORDIN MORFOSINTACTIC 

 

 

Prof. Ana Mihaela Măntoiu  

Şcoala Gimnazială Nr. 28 “Dan Barbilian” Constanţa 

 

Introducere 

 

În analiza gramaticală a structurilor fixe din limbile română și engleză, 

perspectiva traductologică presupune identificarea atât a asemănărilor, cât și a 

deosebirilor existente la nivel morfologic, semantic și sintactic în cele două limbi de 

referință. La baza acestei analize se regăsește un ansamblu de procedee, prin care 

locuțiunile, identificate în acest articol sub sintagma de structuri fixe, sunt încadrate 

într-un sistem de coordonate teoretice, menite să stabilească și să confirme 

numeroasele combinații de cuvinte utilizate cu precădere în instanțele de comunicare 

orală. În literatura engleză de specialitate, conceptul de conversational routines 

reprezintă termenul-umbrelă pentru clasa structurilor fixe (Coulmas 1981:2). Sub 

această sintagmă, sunt confirmate în limba engleză collocations (colocări frazeologice)- 

to pay attention, to make a difference, to break the ice etc, phrasal verbs (verbe cu 

prepoziție obligatorie)- to break down, to call sth. off, to get back etc și idioms 

(structuri idiomatice)-a piece of cake, a dime a dozen, to spill the beans, to kick the 

bucket etc. 

Deosebirile lingvistice evidente dintre limbile română și engleză sunt confirmate 

și în analiza contrastivă de ordin morfosintactic a structurilor fixe. Există, totuși, o serie 

de asemănări între cele două limbi, dacă analizăm criteriile de clasificare a acestora, 

cum sunt: gradul de sudură a elementelor componente (degree of fixedness) – it rains 

cats and dogs/plouă cu găleata, dependența contextuală (situational dependence) – 

bookworm/șoarece de bibiotecă sau forma sintactică (syntactic form) – to kick the 

bucket/a întinde copita. Aplicarea acestor criterii de clasificare stabilește, practic, 

paralela dintre structurile fixe, proprii limbii române și confirmate lingvistic sub 

termenul de locuțiune și expresiile sau structurile idiomatice, specifice limbii engleze. 

Pentru a defini mai bine ce înseamnă aspectele contrastive de ordin morfosintactic, 

alegem termenul comun de structură fixă atât pentru locuțiuni, cât și pentru expresiile 

idiomatice. 
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Din punct de vedere traductologic, este consensual recunoscut de către toți 

lingviștii faptul că structurile fixe au, cu precădere, caracter idiomatic, care le conferă 

acestora un grad mare de dificultate atât în procesul de traducere, cât și în competența 

de comunicare. În acest sens, cunoașterea insuficientă a limbii străine , în special a 

structurilor fixe, are ca rezultat fie o traducere improprie, fie un eșec al transferului 

încărcăturii semantice: 

“An idiomatic expression is something a language user could fail to know 

while knowing everything else in the language.” (Fillmore 1988:555) 

“O expresie idiomatică poate reprezenta un eșec pentru cunoscătorul de 

limbă care știe orice altceva din limba respectivă” (trad.n.)] 

 

Analiza gramaticală. Aspecte teoretice. 

Pentru a sublinia diferențele morfosintactice dintre română și engleză, este de 

menționat faptul că lexemul, element al locuțiunii, este considerat unitate funcțională și 

semantică, ce se regăsește în zona conceptuală comună a mai multor discipline 

lingvistice: etimologie, sintaxă, stilistică, morfologie, semantică etc. Mai mult de atât, 

lexemul deține trei caracteristici importante: unitate morfologică, unitate sintactică și 

comportament sintactic. 

Analiza morfologică, ca model de analiză gramaticală, realizează clasificarea 

lexemelor în părți de vorbire: substantiv, verb, adjectiv, adverb, pronume, conjuncție, 

prepoziție, numeral, interjecție. În acest sens, analiza morfologică are principal obiectiv 

stabilirea naturii gramaticale […] prin încadrarea într-o clasă lexico-gramaticală sau 

într-o subclasificare a acesteia, indicarea categoriilor gramaticale la care participă, 

precum și a valorilor realizate. (Tomescu 2004:7) 

Pe de altă parte, analiza sintactică impune segmentarea frazelor în propoziții sau a 

propozițiilor în părți de vorbire, ulterior fiind demonstrate și stabilite relațiile sintactice 

dintre elementele de propoziție, respectiv de frază. 

Aspectele contrastive de ordin morfosintactic ale structurilor fixe din română 

și engleză.  

Cea mai mare dificultate în studiul structurilor fixe din limba engleză este creată 

de sensul acestora, de vreme ce acestea nu înseamnă ce par să însemne: She is a big 

fish (Being the boss, the leader), piece of cake (a job, task or other activity that is easy 

or simple) sau to miss the boat (someone missed his/her chance). Întrucât dețin un sens 

special, este imposibil de înțeles sensul lor general, doar cunoscând sensul semantic al 

fiecărui cuvânt. (Vrbinc 2011:75) 

În lucrările de specialitate, structurile fixe alcătuite din două elemente 

componente, de regulă verb-substantiv (to have a blast, to hit the sack, to miss the boat, 

to spill the beans), dețin un grad mare de coeziune a elementelor. În această situație, 
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introducerea unui determinant sau a oricărui element cu valoare non-idiomatică 

afectează compoziționalitatea structurii, în sensul în care elementul nou introdus este 

determinant pentru fie pentru verb, fie pentru substantiv, ca în exemplul următor: 

(1) a. to spill the beans 

b. to spill suddenly the beans 

c. to spill some beans 

d. to spill big beans 

e. to spill all the beans I have 

Se remarcă că, odată cu afectarea compoziționalității structurii prin introducerea 

elementelor non-idiomatice, au loc modificări și la nivelul sintactic al acesteia, întrucât 

relația directă verb-subiect este diluată de prezența determinanților, fie pentru verb 

(adverbul suddenly, cu incidență directă la verb), fie pentru substantiv (pron. nedef. 

some, adjectivul big, propoz. rel. all I have, cu incidență directă la substantiv). Cu alte 

cuvinte, structura fixă coezivă, de tipul verb-substantiv, devine o structură non-coezivă, 

prin adăugarea de elemente non-idiomatice, cu incidență unilaterală. 

Prin analogie, structurile fixe din limba română, ale căror constituenți sunt un verb 

și un substantiv(a aduce folos, a aduce vorba, a bate câmpii, a aranja ploile, a arunca 

o privire) dețin același grad mare de sudură a elementelor componente și de 

compoziționalitate. În aceeași situație, în care structura fixă este îmbogățită, coeziunea 

elementelor nu este afectată foarte mult semantic. De exemplu, a bate cîmpii permite 

interferența determinanților, fără alterarea compoziționalității sau coeziunii 

elementelor: 

(2) a. a bate câmpii 

b. a bate mereu câmpii 

c. a bate toți câmpii 

d. a bate câmpii cu grație 

Abordarea structurilor fixe din limba engleză care fac trimitere la stări emoționale, 

de exemplu, pune în discuție problema ambiguității aspectuale, prin prezența în 

componența acestora a verbelor de stare, de proces, non-agent sau de agent. De 

exemplu, pentru analogia semantică cu verbul to love se regăsesc structurile fixe 

următoare: 

(3) to love a. to carry a torch for 

  b. to fall head over heels in love with 

  c. to have a soft spot for  

  d. to set his/her heart on   

      (Dabrowska 2018:3) 

În limba română, disponibilitatea exprimării unei stări emoționale prin intermediul 

mai multor structuri fixe este mai redusă. De exemplu, pentru verbul a se enerva există 
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există următoarele variante frazeologice: a-și ieși din pepeni, a-și lua cîmpii sau a-i 

sări muștarul. Însă, pentru adjectivul emoționat, corespondențele frazeologice sunt 

limitate: cu inima strânsă.  

Argumentele prezentate în articolul de față confirmă existența unui amplu studiu 

lingvistic al structurilor fixe, din perspectiva paralelei dintre limbile română și engleză. 

În alcătuirea inventarului de exemple, accentul nu se pune pe identificarea limbii-sursă 

sau a limbii-țintă, ci pe particularitățile specifice domeniului frazeologic.  

Prin abordarea sa, prezentul articol deschide subiectul studiului structurilor fixe în 

cele două limbi de referință, cu identificarea trăsăturilor comune și a aspectelor 

contrastive.    
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN STIMULAREA ŞI ÎN 

FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

 

Prof. ȋnvățământul preșcolar Cornelia Roxana Cilichidreanu  

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 64, Galați 

 

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. 

Se pune din ce în ce mai mult accentul pe caracterul formativ al educației. Cadrul 

didactic nu mai este transmiţător, ci facilitator, folosind dialogul şi cooperarea în relaţia 

cu elevii. 

Dacă altădată metoda predominantă de desfăşurare a lecţiei era expunerea, care 

oferea posibilitatea profesorului să-şi etaleze bagajul de cunoştinţe, astăzi se pune 

accent pe metode moderne, interactive, care să transforme profesorul în manager al 

învăţării, iar elevului să i se creeze cadrul unei manifestări proprii, pentru a-şi putea 

forma puncte de vedere personale, experienţe şi trăiri din care poate învăţa lucruri noi 

şi utile pentru viitor. 

În paradigma tradiţionalistă, educatorul era cel care transmitea informaţii, mereu 

aceleaşi, având o poziţie ce se baza pe autoritate. O autoritate ce nu putea fi contestată 

şi care domina elevul. Profesorul avea iniţiativa şi tot el decidea cantitatea de informaţii 

pe care trebuia să o ofere elevilor, fără a ţine cont de particularităţile acestora. 

Instrucţia era aceeaşi pentru toţi şi aceleaşi informaţii erau solicitate tuturor elevilor. 

Lecţia, demersul educativ de bază, nu era altceva decât o succesiune monotonă de 

secvenţe, în care elevul îşi asuma rolul pasiv de a recepta informaţii, pe care trebuia 

apoi să le reproducă întocmai, fără a le îmbogăţi. 

Dincolo de latura informativă a educaţiei, trebuie să se pună accent pe formativ, 

astfel încât elevii să poată face faţă unor situaţii noi, care necesită nu numai cunoştinte 

solide, ci şi capacități şi competențe. Însuşi procesul de învăţământ se îmbogăţeşte cu o 

nouă latură, evaluarea, care vine să completeze predarea şi învăţarea, astfel încât cadrul 

didactic îşi sporeşte atribuţiile, dar, pe de altă parte, dă posibilitatea elevului să ia parte 

la instruirea proprie, profesorul coordonând acest proces. 
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Lecţia, ca formă de bază a desfăşurării instrucţiei şi educaţiei, devine o suită de 

evenimente care pot fi segmentate, fiecare având coerenţă şi conducând elevii spre 

realizarea obiectivelor. 

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. 

Şcoala trebuie să încurajeze formarea unui spirit critic, a unor atitudini pozitive şi 

a studiului individual, antrenând elevii în activităţi diverse şi diversificate, pentru a-i 

face să renunţe la rolul pasiv. 

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.  

Desfășurându-și activitatea profesională în cadrul școlii, dascălul nu încetează de 

a fi un educator și în afara ei, urmărind, bineînțeles, obiective specifice și apelând la 

mijloace și forme adecvate. Numai în măsura în care profesorul își continuă misiunea și 

în afara cadrului profesional pe care îl oferă școala poate fi considerat un educator al 

poporului său. Cele două laturi ale activității sale, școlară și extrașcolară, nu numai că 

se presupun, dar se și întregesc și se completează reciproc, imprimând acestei 

profesiuni un rol sporit în progresul general al patriei noastre. 

Profesorul este cel care orientează și stimulează curiozitatea naturală și interesul 

spontan al elevilor pentru descoperire, cel care îndrumă și încurajează activitatea de 

organizare şi integrare a datelor culese, a cunoştinţelor reactualizate în vederea aplicării 

lor la soluţionarea problemelor date, lăsându-le: libertatea de examinare a faptului real 

ori de analiză critică a conţinutului unui text; independenţă în activitate; operativitate şi 

rapiditate în reacţii (cognitive, afective, motrice); deplină responsabilitate pentru ceea 

ce întreprind. 

Profesorul este cel care, ţinând seama de logica învăţării, orientează ceea ce elevii 

au de făcut, devine ghid al demersului lor euristic, canalizându-i în direcţia obţinerii 

rezultatelor aşteptate, în loc de a le impune într-o manieră directă, dinainte stabilită cu 

mai multă sau mai puţină rigurozitate. 

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: 
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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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CALITATE ŞI CREATIVITATE 
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PRINCIPALELE CAUZE SOCIALE ȘI PEDAGOGICE ALE 

ANXIETĂȚII  LA COPIII DIN CLASA PREGĂTITOARE 

 
Prof. Cecilia Macri  

 CMBRAE, București  
 

În prezent, numărul copiilor anxioși, caracterizați de o anxietate crescută, 

incertitudine, emoționalitate negativă, a crescut. Sarcina profesorului  este de a 

le recunoaște în timp util, deoarece numai asistența acordată la timp poate 

împiedica dezvoltarea unor stări nevrotice și nevroze la acești copii. 

În condiții favorabile de dezvoltare, copiii de 5-6 ani, nu manifestă  stări 

emoționale persistente negative. Există și copii care dezvoltă atitudini negative 

față de anumite aspecte ale vieții. Adesea, aceasta manifestare duce la formarea 

unor trăsături de caracter care au la bază "probleme interne". Una dintre aceste 

probleme este anxietatea.  

Anxietatea este înțeleasă ca o stare emoțională care apare în situații de 

pericol incert și se manifestă în anticiparea evoluțiilor nefavorabile. Orice 

activitate umană este uneori însoțită de incertitudine, ambiguitate, care creează 

baza pentru apariția anxietății. 

Anxietatea este o stare emoțională profundă care rezultă din nemulțumirea 

nevoilor importante. 

Creșterea anxietății poate dezorganiza orice activitate, ceea ce duce la o 

stima de sine scăzută, la indoiala de sine. Dacă un copil are temeri - un insoțitor 

indispensabil al anxietății - atunci se pot dezvolta trăsături nevrotice. 

Copiii anxioși se caracterizează prin manifestarea frecventă a  unui număr 

mare de temeri, iar temerile și anxietățile apar în situații în care copilul pare să 

nu fie în pericol. Copiii anxiosi sunt deosebit de sensibili, au manifestări 

suspecte care surprind deseori profesorul și părinții. 

Frica este o reflecție eficientă în conștiința unui copil care înregistrează o 

amenințare specifică pentru viața și bunăstarea sa; Anxietatea este un sentiment  

emoțional de amenințare iminentă. 

Anxietatea, spre deosebire de frică, nu este întotdeauna un sentiment 

perceput negativ, deoarece este posibil să fie afișat și sub formă de entuziasm 

fericit, așteptări deranjante. Un copil disfuncțional emoțional, în funcție de 

structura mentală a personalității acestuia, experiența de viață, relațiile cu 

părinții și cu colegii, poate experimenta atât anxietatea, cât și frica. Starea de 

anxietate inconfundabilă, nedefinită generează frică de anumite obiecte sau 

gânduri, senzație de pericol. 

Sursa unificatoare de teama si pericol este un sentiment de anxietate. Se 

manifestă prin faptul că copilul este pierdut atunci când este întrebat, nu găsește 

cuvintele potrivite pentru a răspunde la întrebări, vorbește cu voce tremurândă și 

de multe ori nu mai vorbește. 
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În interior, totul se răcește, palmele devin umede. El poate face o mulțime 

de mișcări inutile sau, dimpotrivă, devine imobil, constrâns. Aceste simptome 

vorbesc despre suprasolicitarea funcțiilor psiho-fiziologice ale corpului. 

Temerile sunt vaste . 

Problemele legate de vârstă sunt observate la copiii sensibili din punct de 

vedere emoțional, ca o reflectare a caracteristicilor dezvoltării lor mentale și 

personale. Ele apar, de regulă, sub acțiunea următorilor factori: 

 temerile părinților; 

 anxietatea în relația cu copilul, protecția excesivă față de pericole și 

izolarea de comunicarea cu colegii; 

 un număr mare de interdicții de către un părinte de același sex sau de 

acordarea integrală a libertății copilului de către un părinte de celălalt sex, 

precum și la numeroase amenințări nerealizate pentru toți adulții din familie; 

 lipsa posibilităților de identificare pe bază de roluri cu un părinte de 

același sex, în special în rândul băieților; 

 conflictele dintre părinți; 

Temerile neurologice pot fi rezultatul unor experiențe lungi și greu de 

rezolvat. 

De multe ori, copilul manifestă dificultăți emoționale în relațiile cu părinții. 

Percepțiile asupra lor înșiși sunt distorsionate de experiențele emoționale din 

familie sau de conflicte. Acești copii nu se pot baza pe adulți ca pe o sursă de 

autoritate și dragoste. 

Anxietatea în copilărie este adesea caracterizată de stima de sine 

scăzută. Acest lucru este tipic pentru acei copii ai căror părinți le-au stabilit 

sarcini copleșitoare, astfel încât  acești copii să nu le poată efectua. În caz de 

eșec, copii  sunt de obicei pedepsiți și umiliți. 

Copiii anxiosi sunt foarte sensibili la eșecurile lor, ei  reacționează brusc, 

tind să abandoneze acele activități, cum ar fi desenul, la care au dificultăți. La 

acești copii se poate observa o diferență semnificativă în comportamentul lor în 

sala de clasă și în afara sălii de clasă. În afara orelor de curs sunt copii plini de 

viață, sociabili și imediat, în clasă sunt tensionați. Ei răspund la întrebările unui 

adult cu o voce scăzută și surdă, pot chiar să se bâlbâie. Discursul lor poate fi 

foarte rapid, grăbit și lent, dificil. De regulă, apar și alte manifestări 

necontrolate: copilul își scutură hainele, manipulează ceva. 

Unii copiii manifestă   tendința unor obiceiuri proaste de natură nevrotică 

(își mușcă unghiile, își sug degetele, își trag părul). Manipulările cu propriul 

corp îi reduc stresul emoțional și îl calmează. 

Putem recunoaște copiii anxioși prin tehnicile de desenare: "Desenarea unui 

om", "Desenul familiei". Elementele care ne conduc către un posibil diagnostic 

de anxietate: realizarea ochilor, exagerați (în special înnegriți), tendința de a 

umbri, atenția exagerată la detalii. În plus, în desene există o "linie 

îngrijorătoare" specifică - o linie lungă constând din curbe mici, ca și cum i-ar  fi 

frică să  țină linia pe rând. 
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Despărțirea părților din desen prin linii, cadre, numerotarea desenelor 

poate, de asemenea, să vorbească despre grija îngrijorată a copilului de a nu i se 

confunda propriile desene, ca evaluatorul să nu îi  ignore unele detalii. 

Meticulozitate specială, manifestată,  serveste ca un mecanism compensator al 

anxietății. 

Se știe că cauza anxietății este creșterea sensibilității. Cu toate acestea, nu 

orice copil hipersensibil devine anxios. Depinde mult de modul în care părinții 

comunică cu copilul. Unul dintre motivele care cauzează anxietatea copiilor, în 

primul rând - creșterea necorespunzătoare și relațiile nefavorabile ale copilului 

cu părinții, în special cu mama. Astfel, respingerea, neacceptarea de către mama, 

a copilului, îi provoacă acestuia anxietate din cauza imposibilității de a satisface 

nevoia de dragoste, afecțiune și protecție. În acest caz, apare teama: copilul 

simte convenționalitatea iubirii materne. Nemulțumirea față de nevoia de iubire 

a copilului îi va determina să caute satisfacție în orice mod posibil. 

Anxietatea apare și în sufletul unui copil atunci când există un obstacol în 

calea realizării celor mai importante nevoi: 

 în existența fizică (hrană, apă, libertate fizică etc.); 

 în intimitate, afecțiune pentru o persoană sau un grup de oameni; 

 în independență,  recunoașterea dreptului la propriul "eu"; 

 în auto-realizare etc. 

O mare probabilitate de a crește un copil anxios, de către părinții, este 

hiperprotecția acestora (îngrijire excesivă, control amănunțit, un număr mare de 

restricții și interdicții). În acest caz, comunicarea dintre un adult și un copil este 

exagerat de autoritară, copilul își pierde încrederea în el însuși și în propriile 

abilități, se teme în mod constant de o evaluare negativă, începe să-și facă griji 

în legătură cu faptul că  va  greși, adică, se confruntă cu un sentiment de 

anxietate. 

În acest caz, comunicarea dintre un adult și un copil poate fi atât autoritară, 

cât și democratică (un adult nu dictează solicitările copilului, ci se consultă cu 

el, este interesat de opinia lui). Părinții cu anumite trăsături caracteristice sunt  

suspiciosi și nesiguri. Încercând să-și protejeze copilul  de dificultățile și 

necazurile vieții, își "leagă" copilul de sine, protejându-l de pericole imaginare, 

inexistente. După ce a stabilit un contact emoțional apropiat cu copilul, un astfel 

de părinte își infectează copilul cu temerile lui, copilul devine anxios,  îngrijorat 

și fricos. În locul activității și independenței, se dezvoltă pasivitatea și 

dependența de adult. 

Creșterea anxietății la un copil poate fi promovată de factori precum 

exigențele excesive din partea părinților și a celor care îi îngrijesc, deoarece 

provoacă o situație de nereușită cronică. Confruntate cu discrepanțe constante 

între capacitățile reale și nivelul ridicat de realizare pe care îl așteaptă adulții, 

copilul se confruntă cu teama, care se transformă cu ușurință în anxietate. 

Adesea, părinții cultivă "corectitudinea" comportamentului: atitudinea față de 

copil poate include controlul strict, un sistem strict de reguli și reglementări, 
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abaterea de la care implică cenzură și pedeapsă. În aceste cazuri, anxietatea 

copilului poate fi cauzată de frica de abatere de la normele și regulile stabilite de 

adulți ("Dacă nu fac așa cum a spus mama mea, nu mă va iubi", "Dacă nu fac 

acest lucru......! 

Anxietatea copilului poate fi, de asemenea, cauzată de particularitățile 

interacțiunii între profesor și copil: prevalența unui stil autoritar de comunicare 

sau inconsecvența cerințelor și a evaluărilor. Atât în primul, cât și în cel de-al 

doilea caz, copilul se află în tensiune constantă, din cauza temerii că nu 

îndeplinește cerințele adulților, nu îl vor "plăcea". 

Vorbind despre cadre rigide, înțelegem restricțiile impuse de 

profesor. Acestea includ restricții asupra activității spontane în jocuri (în special 

în cele motrice) în activități, plimbări etc., limitând spontaneitatea copilului în 

clasă, suprimând inițiativa copiilor. Limitările pot include, de asemenea, 

întreruperea manifestărilor emoționale ale copiilor. Deci, dacă în cursul 

activității un copil trăiește emoții, trebuie să fie acceptat să și le exprime. 

Cadrul rigid, stabilit de profesorii autoritari promovează menținerea 

copilului în tensiune constantă pentru o lungă perioadă de timp și dă naștere la 

teama de a nu avea timp să finalizeze sarcina sau de a nu greși. 

Măsurile disciplinare aplicate de un astfel de profesor sunt adesea reduse la  

strigăte, evaluări negative și pedepse. 

Profesorul inconsecvent cauzează anxietatea copilului care nu îi oferă 

ocazia de a-și manifesta propriul comportament. Variabilitatea constantă a 

cerințelor profesorului, dependența comportamentului său de starea lui de spirit, 

labilitatea emoțională manifestată de către acesta implică confuzie în ceea ce 

trăiește copilul, incapacitatea de a decide cum ar trebui să acționeze în acest caz 

sau în acel caz. 

De asemenea, profesorul trebuie să cunoască situațiile care pot provoca 

anxietatea copiilor, în special situația de neacceptare din partea unui adult 

semnificativ din viața copilului sau al unui coleg; copilul crede: că nu este iubit, 

că este vinovat, că este rău ("Îi iubește pe cei buni"). Un copil se va strădui să 

merite iubirea cu ajutorul rezultatelor pozitive și al succesului în activități. Dacă 

această dorință nu este justificată, atunci anxietatea copilului crește. 

Următoarea situație este o rivalitate, o competiție. Aceasta va provoca o 

anxietate deosebit de puternică la copiii a căror creștere are loc în condiții de 

hiper-socializare. În acest caz, copiii, care intră într-o situație de rivalitate, se vor 

strădui să fie primii care vor obține cele mai bune rezultate cu orice preț. 

O altă situație - o situație de responsabilitate sporită. Atunci când un copil 

anxios are teama că nu  îndeplinește așteptările  adultului și că acesta este 

respins de el. 

În astfel de situații, copiii anxioși diferă, de regulă, de răspunsul 

inadecvat. În cazul  repetării frecvente a aceleiași situații care cauzează frica, 

copilul dezvoltă un stereotip de comportament, un anumit tipar, care permite 

evitarea anxietății sau reducerea acesteia cât mai mult posibil. Astfel de modele 
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includ refuzul sistematic al răspunsurilor în clasă, refuzul de a participa la acele 

activități care fac obiectul îngrijorării, precum și tăcerea copilului, în loc să 

răspundă la întrebările adulților necunoscuți sau la cei pe care copilul i-a 

perceput ca fiind rău intenționați față de el.. 

Un alt factor care contribuie la formarea anxietății o constituie reproșurile 

frecvente care provoacă sentimente de vinovăție ("Te-ai comportat atât de rău, 

încât mama ta a avut o durere de cap", "Din cauza comportamentului tău, ne 

certăm adesea cu mama"). În acest caz, copilului îi este în permanență frică să 

nu fie vinovat. 

Fără a afecta dezvoltarea intelectuală în general, un grad ridicat de 

anxietate poate afecta negativ formarea unei gândiri divergente, creativă, pentru 

care o astfel de personalitate trăiește cu absența fricii de  nou, de necunoscut. 

Metode de diagnosticare a nivelului de anxietate școlară Phillips 

Metoda de diagnosticare a nivelului de anxietate școlară Phillips  

Scopul metodologiei (chestionarului) este de a studia nivelul și natura 

anxietății asociate școlii la copiii de vârstă școlară primară. 

Testul constă din 58 de întrebări care pot fi citite elevilor sau pot fi oferite 

în scris. Fiecare întrebare este necesară pentru a răspunde fără echivoc la "Da" 

sau "Nu". 

Instrucțiuni: "Copii, acum vi se va oferi un chestionar, care constă în 

întrebări despre cum vă simțiți la școală. Încercați să răspundeți sincer, nu există 

răspunsuri corecte sau greșite, bune sau rele. Nu vă faceți griji despre întrebări. 

Când răspundeți la o întrebare, scrieți numărul și răspunsul "+", dacă 

sunteți de acord cu aceasta sau "-" dacă nu sunteți de acord ". 

Prelucrarea și interpretarea rezultatelor. 
La procesarea rezultatelor se alocă întrebări; Răspunsurile la care nu se 

potrivesc cu cheia de test.  

De exemplu, la a 58-a întrebare, copilul a răspuns "Da", în timp ce în cheia 

această întrebare corespunde cu "-", adică răspunsul este "nu". Răspunsurile care 

nu coincid cu cheia sunt manifestări ale anxietății. Când se calculează 

procesarea: 

1. Numărul total de discrepanțe din text. Dacă este mai mare de 50%, este 

posibil să vorbim despre anxietatea crescută a copilului, dacă este mai mult de 

75% din numărul total de întrebări de test, despre anxietate ridicată. 

2. Numărul de potriviri pentru fiecare dintre cei 8 factori de anxietate 

evidențiate în text. Nivelul de anxietate este determinat în același mod ca și în 

primul caz. Se analizează starea emoțională internă globală a elevului, 

determinată în mare măsură de prezența acestor sau a altor sindroame anxioase 

(factori) și a numărului acestora. 
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Factori  Fără întrebări 

1. Anxietatea generală în 

școală 

2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; 

suma = 22 

2. Experiența stresului social 5, 10, 15. 20, 24. 30, 33, 36, 39, 42, 44 suma = 

11 

3. Frustrarea nevoii de succes 1, 3, 6, 11, 17, 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 

43; suma = 13 

4. Teama de auto-exprimare 27, 31, 34, 37, 40, 45; suma = 6 

5. Frica de o situație de testare 

a cunoștințelor 

2, 7, 12, 16, 21, 26; suma = 6 

6. Teama de a nu îndeplini 

așteptările altora. 

3, 8, 13, 17, 22; suma = 5 

7. Rezistență fiziologică 

scăzută la stres 

9, 14, 18, 23, 28; suma = 5 

8. Probleme și temeri în 

relațiile cu profesorii 

2, 6, 11, 32, 3, .41, 44, 47; suma = 8 

 

CHEIA ÎNTREBĂRILOR 

 

1 - 7 13 19 25 + 31 - 37 43 + 49- 55- 

2 _ 8 14 20 + 26- 32 38 + 44 + 50 56- 

3 9- 15 21 - 27- 33- 39 + 45 51 - 57- 

4 10 16 22 + 28- 34- 40 46- 52- 58- 

5- 11 + 17 23- 29- 35 + 41 + 47- 53-  

6 12 18 24 + 30 + 36 + 42 - 48 54  

 

REZULTATE 

1) Numărul de neconcordanțe dintre semne ("+" - da, "-" - nu) pentru fiecare 

factor (număr absolut de discrepanțe în procente: <50%,> 50% și 75%). 

Pentru fiecare respondent. 

2) Prezentarea acestor date sub forma unor diagrame individuale. 

3) numărul discrepanțelor din fiecare dimensiune pentru întreaga 

clasă; valoarea absolută este <50%; > 50% și 75%. 

4) Prezentarea acestor date sub forma unei diagrame. 

5) Numărul elevilor cu o discrepanță la un anumit factor este de 50% și de 

75% (pentru toți factorii). 

6) Prezentarea rezultatelor comparative cu măsurători repetate. 

7) Informații complete despre fiecare student (în funcție de rezultatele 

testului). 

Conținutul caracteristic al fiecărui sindrom (factor). 
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1. Anxietatea generală în școală este o stare emoțională generală a unui 

copil asociată cu diferite forme de includere a acestuia în viața școlară. 

2. Experiența stresului social - starea emoțională a copilului, pe fundalul 

căreia se dezvoltă contactele sociale (în primul rând cu colegii săi). 

3. Frustrarea nevoii de succes - un context mental nefavorabil, care nu 

permite copilului să-și dezvolte nevoile de succes, atingând un rezultat ridicat 

etc. 

4. Teama de exprimare de sine - experiențe emoționale negative ale 

situațiilor care implică necesitatea dezvăluirii de sine, prezentarea față de ceilalți 

și demonstrarea capabilităților. 

5. Frica de o situație de testare a cunoștințelor este o atitudine și anxietate 

negativă în situațiile de testare (în special publice), cunoștințe, realizări, 

oportunități. 

6. Frica de a nu îndeplini așteptările celorlalți - se concentrează asupra 

importanței celorlalți în evaluarea rezultatelor, acțiunilor și gândurilor lor, 

anxietății privind evaluările acordate altora, așteptarea evaluărilor negative. 

7. Rezistență fiziologică scăzută la stres - trăsături ale organizației psiho-

fiziologice care reduc adaptabilitatea copilului la situații stresante care sporesc 

probabilitatea unui răspuns inadecvat, distructiv la un factor de mediu alarmant. 

8. Problemele și temerile în relațiile cu profesorii reprezintă un fundal 

emoțional comun al relațiilor cu adulții în școală, reducând succesul învățării 

copilului. 

 

Formular 

                
                

"

+" 

               

                
   0               

"

-" 

               

                
                

 

 

Textul chestionarului. 

1. Este dificil să ții pasul cu întreaga clasă? 

2. Te îngrijorezi când profesorul spune că va verifica cât de mult știi să 

răspunzi la vreo sarcină? 

3. Este dificil să lucrezi într-o clasă, așa cum vrea profesorul? 

4. Visezi uneori că profesorul este furios, că nu cunoști lecția? 

5. Este cineva din clasa ta care te-a  lovit sau pe care l-ai lovit? 

6. Dorești ca profesorului să-și petreacă mai mult timp pentru a explica un 

material nou până când înțelegeți ce spune el? 
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7. Ești foarte îngrijorat când răspunzi sau completezi o sarcină? 

8. Se întâmplă  că ți-e frică să vorbești în clasă pentru că ți-e frică să nu faci 

o greșeală? 

9. Genunchii îți tremură când ești chemat să răspunzi? 

10. Colegii de clasă  râd de multe ori când vă jucați diferite jocuri? 

11. Se întâmplă să ți  ofere un rezultat la evaluare, mai scăzut decât te 

așteptai? 

12. Îți pasă dacă nu vei lucra cu profesorul tău în anul următor? 

13. Încerci să evitați jocurile în care se face alegerea unui lider, deoarece de 

obicei nu ești ales? 

14. Ești bucuros când ești chemat să răspunzi? 

15. Ai adesea sentimentul că niciunul dintre colegii tăi de clasă nu vrea să 

facă ceea ce vrei tu? 

16. Te îngrijorezi mult înainte de a începe să efectuezi o sarcina pe care ti a 

dat-o profesorul? 

17. Este dificil să obțineți calificative pe care părinții dvs. le așteaptă ? 

18. Te temi din când în când că te vei îmbolnăvi în clasă? 

19. Colegii tăi vor râde de tine, dacă vei face o greșeală atunci când 

răspunzi? 

20. Arăți ca și colegii tăi de clasă? 

21. După ce ați terminat sarcina, vă faceți griji cu privire la cât de bine v-ați 

confruntat cu aceasta? 

22. La sfârșitul orelor, ești sigur că îți vei aminti totul? 

23. Visezi uneori că ești la școală și nu poți răspunde întrebările 

profesorului? 

24. Este adevărat că cei mai mulți dintre colegi sunt prietenoși cu tine? 

25. Muncești mai mult dacă știi că rezultatele muncii tale vor fi comparate în 

clasă cu rezultatele colegilor tăi? 

26. Adesea visezi să te îngrijorezi mai puțin când te întreabă cineva? 

27. Te temi uneori că vei fi certat? 

28. Credeți că inima voastră începe să bată din greu când profesorul spune 

că va încerca să vă pregătească pentru lecție? 

29. Când obțineți note bune/calificative, credeți că sunteți apreciat de colegi? 

30. Te simți bine cu acei  colegi ai tăi, care te tratează cu o atenție deosebită? 

31. Se întâmplă că unii dintre colegii tăi din clasă să spun ceva care te 

doare? 

32. Crezi că acei elevi care nu se descurcă la lecții  nu sunt acceptați de 

colegi? 

33. Se pare că majoritatea colegilor de clasă nu îți acordă atenție? 

34. Adesea ți-e frică să nu fii ridicol? 

35. Ești mulțumit de modul în care te tratează profesorii? 

36. Mama ta te ajută/acceptă să organizezi petreceri sau să participi la 

petrecerile altor colegi? 
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37. Ai fost vreodată deranjat de ceea ce gândesc ceilalți despre tine? 

38. Speri să învățați mai bine în viitor decât înainte? 

39. Crezi că te îmbraci pentru școală, la fel ca și colegii tăi de clasă? 

40. Adesea te gândești să răspunzi într-o lecție pentru că te interesează ce 

gândesc ceilalți despre tine în acest moment? 

41. Elevii capabili au drepturi speciale, pe care ceilalți copii din clasă nu le 

au? 

42. Sunt unii dintre colegii tăi de clasă furioși când reușești să fii mai bun 

decât ei? 

43. Ești mulțumit de modul în care colegii tăi te tratează? 

44. Te simți bine când ești singur cu un profesor? 

45. Colegii de clasă fac uneori glume pe seama aspectului și 

comportamentului tău.? 

46. Crezi că îți faci griji pentru activitatea de la școală mai mult decât alți 

colegi? 

47. Dacă nu poți răspunde când te întreabă profesorul, simți că ești pe cale să 

plângi? 

48. Când te culci în seara asta, uneori te gândești cu îngrijorare la ce se va 

întâmpla mâine la școală? 

49. În timp ce lucrezi la o sarcină dificilă, uneori simțiți că ai uitat complet 

conceptele pe care le-ai cunoscut înainte? 

50. Mâna ta tremură ușor atunci când lucrezi la o sarcină? 

51. Credeți că începi să devii nervos atunci când profesorul spune că va da o 

sarcină clasei? 

52. Vă verifică cunoștințele la școală? 

53. Când un profesor spune că va da o sarcină clasei, simți teama că nu o vei 

face față? 

54. Ai visat uneori că cei mai mulți dintre colegii tăi de clasă pot face ceea 

ce nu tu poți? 

55. Când un profesor explică materialul nou, credeți că colegii tăi înțeleg 

mai bine decât tine? 

56. Ești îngrijorat pe drumul  spre școală că profesorul poate să dea lucrare 

de verificare/test  clasei? 

57. Când rezolvi o sarcină, simți de obicei că faci asta prost? 

58. Mâna ta tremură ușor când un profesor te cere să rezolvi o sarcină pe  

tablă în fața întregii clase? 
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CREATIVITATEA - CUNOAŞTEREA ŞI STIMULAREA EI 
 

Prof. Maria Vlăşceanu  

        Şcoala Gimnazială “Tudor Vladimirescu” din Târgovişte 

Prof. Eliza Delureanu  

        Şcoala Gimnazială “Tudor Vladimirescu” din Târgovişte 

 
Creativitatea este proprie tuturor copiilor, manifestându-se cu o intensitate diferită de la 

unul la altul. Procesul de creaţie nu urmează în general un tipar unic, modalităţile de realizare 

a unui produs nou şi valoros sunt variate, purtând amprenta personalităţii fiecarui elev. 

Creativitatea se bazează pe gândirea divergentă, acea abilitate de a produce într-un mod 

neconvenţional un repertoriu de soluţii inedite în rezolvarea unor probleme. Elementele 

definitorii ale creativităţii sunt: dezvoltarea fluenţei de idei, flexibilitatea, originalitatea. 

Activitatea gândirii se manifestă prin excelenţă în rezolvarea de probleme. Problema 

este privită ca o barieră obstacol, dificultate ce se iveşte în cale. Depăşirea acestui obstacol 

presupune mobilizarea maximă a resurselor gândirii. Activitatea de rezolvare a problemelor 

este un cadru optim de cultivare a creativităţii, o activitate inventivă. 

În acest demers de rezolvare de probleme are loc un permanent proces de analiză şi 

sinteză, prin care elevul separă şi reconstituie, desprinde şi construieşte raţionamentul adecvat 

de rezolvare a problemei. Au loc procese de reorganizare succesivă a datelor, noi formulări 

ale problemei în viziunea datelor obţinute din rezolvări parţial. Cel mai important moment îl 

constituie găsirea principiului de rezolvare a problemei. El marchează satisfacţia descoperirii, 

a creaţiei. 

Învăţarea prin descoperire este calea nemijlocită care duce la formarea 

comportamentului creativ care, la randul său, este conceput ca o formă extremă a rezolvarii de 

probleme, în cadrul careia cel ce învaţă foloseşte cunoştinţe ce nu i-au fost transmise ca 

relevante pentru procesul de rezolvare şi care presupune strategii care nu i-au fost enunţate 

formal. Pentru ca rezolvarea de probleme să-şi exercite rolul său formativ, în sensul 

dezvoltării creativităţii, o condiţie necesară este selecţionarea şi ordonarea problemelor după 

gradul de dificultate pe care îl ridică, printr-un efort gradat, printr-un antrenament permanent. 

Elevul creator nu este intotdeauna cel mai inteligent. Se cunosc în practică inteligenţe 

care nu au reuşit în cariera lor să creeze ceva original, să inoveze. 

În cadrul alternativei step by step, în care lucrez, procesul de instruire se bazează foarte 

mult pe lucrul în echipă. Am considerat că stimularea creativitaţii este mai pregnantă într-un 

grup decât individual, deoarece implică mai mult elevul, crează un climat de solidaritate, de 

influenţă reciprocă, de "gândire de grup".  

Tehnicile creative parcurg patru etape: 

 Etapa1: Explorarea - (clarificarea şi rezolvarea problemei, poate cea mai importantă 

etapă în rezolvarea acesteia). Cu cât explorarea va fi mai minuţioasă, chestiunea va fi mai bine 

înţeleasă, cu atât ideile vor fi mai multe şi soluţia găsită va fi mai bună. 

Exemplu: Elevii de clasa a III-a au avut de soluţionat o problemă: "Ce activităţi 

propuneţi pentru ziua de 1 Iunie?"  
Elementele acestei probleme ar fi: unde, când, cum, cine se implică? 

Fiecare elev s-a gândit la semnificaţia zilei, a luat în considerare resursele materiale şi 

umane de care dispune clasa, care vor fi parametrii meteorologici ai perioadei în care se va 

desfaşura acţiunea. 

 Etapa a 2-a:  Ideaţia - propunerea cât mai multor soluţii posibile. Echipele pot apela 

la strategii precum brainstorming-ul. Este o etapă provocatoare, chiar amuzantă.  
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Fiecare elev a făcut propria lui propunere, potrivit dorinţei lui, având în vedere faptul că 

activitatea de 1 Iunie va fi una relaxantă, care va promova jocul, întrecerile distractive. S-au 

facut propuneri diverse. 

 Etapaa 3-a: Selecţia - învăţătorul, în calitate de moderator, va susţine controversa 

constructivă asupra găsirii soluţiei adecvate. Este recomandabil să fim critici, dar într-un mod 

pozitiv şi încurajator. S-au analizat soluţiile propuse şi s-au reţinut 3-4 care s-au dovedit 

viabile, dar şi originale. Un brainstorming negativ al fiecarei soluţii, va evidenţia anumite 

dezavantaje, ce pot fi apoi remediate prin remodelarea ideii. 

 Etapa a 4-a: Implementarea - Grupul clasă va realiza că implementarea este pasul cel 

mai simplu al rezolvării problemei. Ideea originală trebuie pusă în practică, iar entuziasmul 

elevilor, care se pot confrunta cu eventuale greutăţi la aplicarea ideii poate scadea. Prin 

folosirea de sprijin în ce priveşte resursele, timpul, cooperarea celor din clasă şi din afara 

acesteia, procesul de punere în practică a ideii va avea succes. 

La limba română  am folosit o serie de exerciţii de stimulare a creativităţii.  

Jocul didactic dezvoltă fantezia, originalitatea, creativitatea, fiind momente de 

destindere pentru copii. 

Ex.: "Sunt şi eu un mic poet" ; "O zi, o poveste, o întâmplare". 

Jocul se desfăşoară astfel: luni, povestesc elevii al căror nume începe cu A; marţi, cei al 

căror nume începe cu B ş.a.m.d. Dacă povestirea este cunoscută de mai mulţi elevi le 

permitem să intervină, să completeze, să corecteze, să modifice sfârşitul. Activităţile 

organizate sub forma jocului didactic se adresează spontaneităţii mintale fără de care nu poate 

fi concepută creativitatea. 

Exemplu:  

La cls. I:  Se dau silabele: ma; pa; nu; ver. Descoperiţi cât mai multe cuvinte care încep 

cu acestea. 

La cls. a II-a: Descoperiţii cât mai multe asemănări între cei doi termeni pisică şi  

şoarece. 

Soluţiile au fost listate pe tablă şi s-a discutat valoarea lor de adevăr. 

La cls. a III-a:  Elaboraţi compuneri cu titlul: Întâlnire cu un creion; Întâlnire cu 

stelele. 

La cls. a IV.a:  Am dat ca sarcină: 

a) Alcătuirea unei compuneri cu început dat :  

"A fost odată un om sărac. Pentru că nu avea din ce trăi, a găsit o soluţie…" 

b) Alcătuirea unei compuneri cu sfârşit dat : 

 "De atunci stelele se învârtesc urcă şi coboară şi aleargă fără voia lor spre necunoscut." 

 La vârstele şcolare mici se dezvoltă mai mult fluenţa şi flexibilitatea, iar mai târziu  

originalitatea. 

  Am folosit ca exerciţiu creativ jocul de rol, pentru a exersa comportamente de grup.  

Exemplu : Ajutăm animalele! 

 Creativitarea constituie un element de bază al personalităţii şi la celelalte materii. 

La geografie: 

  Cerinţe: Născociţi cât mai multe consecinţe în situaţia dată: "Dacă soarele ar cădea 

de pe cer?" 

La desen: 

Creativitatea artistică se cultivă de timpuriu, în orele de educaţie plastică. Multiple 

posibilităţi de manifestare a creativităţii sunt dirijate prin dezvoltarea imaginaţiei, a spiritului 

de observaţie iniţierea acestora în elemente de limbaj plastic. Toate acestea conduc la 

exprimarea personalităţii în modalităţi proprii. 

Exemplu: " Dăm viaţă literelor: d mic de tipar."  
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CONCLUZII 

Într-o societate în care volumul de informaţie este năucitor, creativul, cel care propune 

soluţii novatoare la problemele de stringentă actualitate, va contribui la dezvoltarea socială, 

la promovarea dezvoltării durabile. Conceptul de dezvoltare durabilă ţine de dezvoltarea 

nealterată a mediului înconjurător, în ultimă instanţă de dezvoltarea omenirii în general. Este 

datoria fiecărui cadru didactic să educe elevii în spirit creativ, de inovare a societăţii în care 

va munci şi va trăi.  
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Educaţia bazată pe inteligenţa emoţională 
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„Lumea este a entuziaştilor care nu se înfierbântă” 

 

Inteligenţa emoţională se referă la abilităţile în baza cărora un individ poate 

discrimina şi monitoriza emoţiile proprii şi ale celorlalţi, precum şi la 

capacitatea acestuia de a utiliza informaţiile deţinute pentru a-şi ghida propria 

gândire şi acţiune (Salovey & Mayer, 1990). O altă definiţie, mai recentă, a fost 

dată de Daniel Goleman (1995). Conform acestuia, inteligenţa emoţională 

desemnează o capacitate de control şi autocontrol al stresului şi emoţiilor 

negative; o meta-abilitate, care determină şi influenţează modul şi eficienţa cu 

care ne putem folosi celelalte capacităţi şi abilităţi pe care le posedăm, inclusiv 

inteligenţa educaţională. 

Educaţia bazată pe inteligenţa emoţională nu este o abordare în termeni de 

calcule. Metodele detaliate, pas cu pas pot arăta bine pe hârtie şi sună atrăgător 

atunci când îi auzim pe autori şi pe exterţi vorbind despre ele. Dar aceste metode 

funxţionează rareori în şcoală. La fel ca majoritatea lucrurilor care dau un sens 

vieţii noastre şi ne aduc satisfacţie, educaţia este un proces extrem de complex şi 

de profund. Educaţia bazată pe inteligenţa emoţională porneşte de la faptul că 

totalitatea  acţiunilor noastre ne permite să creăm un echilibru mai sănătos în 

şcoală şi în relaţiile cu elevii. Acţiunile noastre trebuie să pună accent pe 

importanţa sentimentelor şi să ne ajută să ne ţinem sub control emoţiile, în loc să 

acţionăm impulsiv sau să ne lăsăm copleşiţi de sentimente. Pentru unii copii, 

viaţa este dură şi nesigură; pentru alţii, este plină de tensiune. În ambele cazuri, 

a-şi pierde controlul poate însemna pierderea unor drepturi, pierderea unor 

activităţi extraşcolare sau de îndrumare. Copiii au nevoie de un mediu pozitiv, 

care le oferă numeroase oportunităţi. Educaţia bazată pe inteligenţa emoţională 

porneşte de la faptul că totalitatea acţiunilor noastre ne permite să creăm un 

echilibru mai sănătos în relaţiile cu copiii prin accentuarea importanţei 

sentimentelor şi prin controlul emoţiilor. 

Inteligenţa emoţională ţine de conştientizarea propriilor emoţii, stăpânirea 

acestor emoţii (prin controlarea cauzelor generatoare), motivaţia interioară de a 

evolua, dublată de iniţiativă, optimism şi dăruire, empatie (capacitatea de a 

înţelege emoţiile şi sentimentele altora) şi, nu în ultimul rând, de aptitudinile 

sociale, adică de capacitatea de a stabili relaţii pozitive, de a coopera şi colabora 

cu ceilalţi, de a rezolva conflicte, de a capta atenţia.   

Capacitatea de a recunoaşte şi de a face faţă emoţiilor duce la performanţe 

mai mari la şcoală, în muncă şi în relaţiile interumane. 
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Ce înseamnă inteligenţa emoţională? 

Inteligenţa emoţională este un alt mod de a fi inteligent: inteligenţa inimii. 

Inseamnă: - să cunoşti emoţiile, să le recunoşti 

                 - să poţi să te pui în pielea celuilalt 

                 - să ştii să iei decizii 

                 - să-ţi asumi responsabilitatea pentru ceea ce faci 

                 - să fii motivat 

                 - să ştii să comunici cu ceilalţi pentru a avea relaţii armonioase 

De ce au copiii nevoie de inteligenţa emoţională? 
Copiii au nevoie de inteligenţa emoţională: 

- pentru a reuşi în viaţă; 

- pentru a avea încredere în ei, în abilităţile lor; 

- pentru a se cunoaşte mai bine şi pentru a-i cunoaşte şi pe ceilalţi; 

- pentru a-şi transforma emoţiile negative, pentru a ştii să se manifeste în 

siguranţă atunci când se simt furioşi, supăraţi, îngrijoraţi, obosiţi, trişti. 

Aptitudinile cheie ale inteligenţei emoţionale sunt:  

 cunoaşterea emoţiilor- capacitatea de a recunoşte sentimentele atunci 

când apar şi de a nu le elimina dacă nu ne convin: "Sunt furios/ furioasă!" în loc 

să-mi "înghit" furia sau să iau un calmant. 

 gestionarea emoţiilor- capacitatea de a aborda emoţiile neplăcute, după ce 

le-am acceptat că le simţim. "Îmi ocup timpul cu o activitate care mă face să mă 

simt bine ". 

 automotivarea- emoţiile ne fac mai puternici sau mai neputincioşi. "Să-mi 

dezvolt o formă de autocontrol emoţional" 

 recunoşterea emoţiilor - să-mi detectez cu mai multă precizie emoţiile şi 

să-mi construiesc propriul "sistem de lucru" cu ele. 

De când se poate începe educaţia inteligenţei emoţionale? 

Unii copii sunt mai inteligenţi emoţional decât alţii. Inteligenţa emoţională 

se poate învăţa, exersa de timpuriu, chiar din primul an de viaţă. Perioada 

preşcolarităţii este esenţială, deoarece atunci învaţă copiii vocabularul emoţiilor, 

asocierea dintre emoţii şi contextele de viaţă, exprimarea facială a emoţiilor (de 

pildă, învaţă să decodifice o frunte încruntată ca fiind semn de îngrijorare sau 

supărare, un zâmbet ca semn al bucuriei etc.), modalităţi de reacţie la emoţiile 

celor din jur. La vârsta de 6 ani termenii utilizaţi pentru descrierea emoţiilor 

cresc în diversitate şi cantitate. Copiii devin capabili să poarte discuţii cu alţii 

despre emoţiile lor interne sau pot să asculte ce spun ceilalţi despre emoţiile lor. 

Multe cadre didactice nu sunt familiarizate cu noile metode interactive pe 

care învăţarea comportamentelor pozitive socio-emoţionale, le cer. Ele se tem că 

aceste metode vor duce la dezordine, pierderea controlului clasei. 

De asemenea, cadrele didactice trebuie să fie bine informate în privinţa 

resurselor pe care şcoala  le pune la dispoziţie, asupra suportului fizic, psihic, 

financiar şi chiar asupra devotamentului cu care se participă la aceste programe 
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de dezvoltare. Este bine de ştiut de la început pe ce te bazezi ca să poţi şti ce poţi 

realiza. 

În şcolile unde s-au demarat programe de dezvoltare a  inteligenţei 

emoţionale, elevii au avut posibilitatea să preia, participând an de an la nivelele 

propuse de program, aspecte educaţionale specifice caracteristicilor 

individuale:vârstă, sex, Q.I. De asemenea important, elevii au interacţionat 

regulat cu adulţi care i-au înţeles şi au îmbunătăţit programul în funcţie de 

cerinţele specifice fiecărei clase. Copiii beneficiază cel mai mult de acest 

program când sunt implicate atât cadrele şcolii la care merg, cât şi părinţii. 

Educaţia şi chestiunile legate de şcoală sunt esenţa vieţii de familie în anii 

în care copii noştri traversează o perioadă critică şi pe care îi petrecem împreună 

cu ei odată ce au trecut de vârsta primei copilării. Pot fi perioade de tristeţe, 

tensiuni şi dispute, sau de fericire, dezvoltare şi afecţiune. În realitate e sigur că 

toţi copiii trec prin diverse probleme, provocarea cadrelor didactice şi a 

părinţilor este de a le echilibra cu  lucruri bune. Aceasta depinde de cât suntem 

noi dispuşi să vorbim cu copiii într-un mod care-i ajută să-şi exerseze 

aptitudinile inteligenţei emoţionale. În acest fel, vom avea parte de mai puţine 

cazuri de  „suprastimulare emoţională” şi de o mult mai mare înţelegere a 

sentimentelor copiilor. 

Învăţând să comunicăm cu copiii, ne vom bucura împreună cu familiile 

acestora de o inteligenţă emoţională armonios dezvoltată. ,,Devenind mai 

echilibraţi emoţional, va creşte şi siguranţa lor şi încrederea în sine; curiozitatea 

lor îşi va găsi căi fireşti de exteriorizare, vor învăţa cum să-şi câştige 

independenţa şi autenticitatea în gândire şi comportament, îşi vor dezvolta 

capacitatea de a face alegeri responsabile. ”( Daniel  Goleman). 

Câteva metode pentru dezvoltarea abilităţilor emoţionale: 
- Asigură-i un mediu sigur şi echilibrat; 

- Zâmbeşte-i; 

- Învaţă-l să-şi conştientizeze şi să-şi exprime emoţiile; arată empatie când 

copilul este supărat: ,,Ce s-a întâmplat? Eşti supărat pentru că Robert nu se joacă 

cu tine?”, ,,Poate nu-i place să se joace cu mingea, propune-i să vă jucaţi 

împreună altceva”; 

- Explică-i de ce spui ,,nu”, în loc de doar ,,nu”; 

- Laudă-l pentru un comportament pozitiv şi încurajează efortul; 

- Explică-i când şi cum acţiunile sale îi afectează pe alţii. 

Cum arată un copil inteligent emoţional?  
Copilul inteligent din punct de vedere emoţional: 

 

 

espre ceea ce îl interesează sau îl preocupă;  
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cum şi-ar dori şi nu abandonează o activitate, nici atunci când devine dificilă; 

– de pildă, nu face unele 

activităţi doar pentru că i-au fost cerute să le facă sau doar cat este supravegheat, 

ci le face pentru că a înţeles că sunt utile pentru propria dezvoltare şi îi oferă 

beneficii; 

descurcă, cere ajutorul;  

  se adaptează rapid la situaţii/ persoane noi; 

  nu îi este teamă să pună întrebări sau să îşi afirme preferinţele; 

  are prieteni cu care se relaxează dar de la care deopotrivă învaţă modele 

noi de comportament. 

Concluzii: 

Sistemul educaţional pune în mod tradiţional accentul pe cele trei activităţi 

fundamentale - scris, citit, socotit- toate caracteristice emisferei stângi (dominată 

de raţionalitate), excluzând aproape educarea facultăţilor emisferei drepte care 

este sediul imaginaţiei, orientării spaţiale, decodării muzicii, culorii, ritmului, 

creativităţii (dominanta sa fiind intuiţia). 

Pentru ca aceşti copii să nu aibă probleme emoţionale în viitor, şcoala  

trebuie să găsească mereu noi posibilităţi, noi metode  şi resurse de a le dezvolta 

capacităţile, în special inteligenţa emoţională-  cea mai valoroasă achiziţie pe 

care se pot baza oricând în viitor. 
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IDENTIFICAREA  ELEVILOR CU ADHD- O PREMIZĂ A 

INCLUZIUNII ȘCOLARE 
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 ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder) reprezintă abrevierea 

pentru tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenție. 

 Noțiunea de hiperkinezie este similară cu cea de hiperactivitate, și este 

caracterizată prin exces de activitate, lipsa de odihnă, nervozitate, alergare, 

cățărat, vorbit în exces. 

ADHD-ul se caracterizează prin debutul precoce, înainte de vârsta de 7 ani, a 

unei combinații între hiperactivitate, comportament dezordonat și inatenție (lipsa 

de atenție). Durata acestei tulburări trebuie să fie de minim 6 luni, iar 

simptomele sunt grupate în cele de inatenție și cele de hiperactivitate / 

impulsivitate. 

 Inatenția (lipsa de atenție)   copilului afectat de ADHD: 

 nu poate da atenție detaliilor sau face greșeli din neglijență la efectuarea 

temelor;  

 nu poate să își mențină atenția suficient de mult timp; 

 uneori pare că nu-l ascultă pe cel care îi vorbește; 

 nu respectă instrucțiunile sau regulile și nu este în stare să își termine 

temele; 

 nu poate organiza sarcini sau activități; 

 adesea evită sau nu este dispus să efectueze sarcini care necesită un efort 

mintal susținut; 

 foarte des își pierde lucrurile (jucării, teme pentru acasă, rechizite); 

 este ușor de distras de stimuli fără importanță; 

 uită frecvent. 

 Hiperactivitatea copilului afectat de ADHD: 

 se foiește pe loc, se joacă cu mâinile sau picioarele; 

 se ridică de pe scaun atunci când ar trebui să fie așezat; 

 aleargă în jur sau se cațără excesiv de mult, atunci când acest lucru nu este 

potrivit sau în cazul adolescenților, manifestă neliniste; 

 are dificultăți în a se juca sau a efectua activități distractive în liniste; 

 acționează ca și cum ar fi împins de un motor; 

 vorbește excesiv de mult. 

 Impulsivitatea copilului afectat de ADHD: 

 "trântește" des răspunsuri înainte ca întrebările să fie complet formulate 

 nu își așteaptă rândul; 
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 întrerupe sau deranjează pe alții, intervenind în discutțile sau jocul altora. 

 La nivel mondial, ADHD are o prevalență de aproximativ 4-6% în cazul 

școlarilor. Potrivit datelor Ministerului Sănătăţii, în prezent în România, sunt 

8500 de cazuri de ADHD, diagnosticate la pacienţi cu vârste între 0 şi 19 ani. 

Unele ONG-uri susțin însă un număr mult mai mare de copii care suferă de 

ADHD, indicând o subdiagnosticare a acestei afecțiuni. Specialiştii cred, dincolo 

de suspiciunile că este prost diagnosticat, că ADHD este totuşi un fenomen 

amplu în România. Potrivit unor estimări, numărul de copii care ar putea avea 

ADHD s-ar ridica la 200.000, în condiţiile în care, în evidenţă sunt doar 8500. 

 Motivele creşterii explozive a comportamentului hiperactiv pot fi 

identificate în schimbarea radical a tipului de cultură în care trăim, a 

alimentaţiei, a educaţiei şi poate a eredităţii. Dar indifferent de cauza identificată 

este evident faptul că asistăm la o creştere a cazurilor de ADHD şi potenţial 

ADHD şi orice părinte şi educator responsabil trebuie să caute şi să aplice active 

soluţiile pe care le are la îndemână pentru prevenirea şi controlul simptomelor 

de acest tip, atunci când ele nu apar. 

Pentru o bună integrare a copilului  cu ADHD, profesorul trebuie să 

proiecteze un plan educaţional individualizat, care să fie integrat în planul 

comun al clasei dar care să ţină cont de personalitatea copilului şi de nevoile 

specifice de învăţare ale acestuia. 

 Astfel trebuie să ţină cont de: 

 locul unde este aşezat (cât mai aproape de cadru didactic); 

 amenajarea mobilierului astfel încât să încurajeze colaborarea cu 

colegii, munca în echipă; 

 amenajarea unor centre de interes stimulative, 

 utilizarea fondului muzical, 

 folosirea pauzelor pentru combaterea plictiselii. 

De asemenea, cadrul didactic trebuie să fie calm, flexibil, înţelegător, să-

şi păstreze simţul umorului, să ştie să se adapteze situaţiilor noi, să ştie să 

rezolve pozitiv situaţiile conflictuale, constant, corect şi echidistant în 

aplicarea regulilor. 

 Pentru o intervenție de succes, cadrul didactic trebuie să se repecte 

următoarele principii de abordare a copiilor cu ADHD: 

 profesorii şi colegii să înţeleagă dificultăţile ce le întâmpină copilul cu 

ADHD; 

 să recunoaştem şi să combatem actele de discriminare; 

 să acorde asistenţă, să colaboreze şi să implice activ toate persoanele din 

clasă; 

 să facă faţă în mod adecvat situaţiilor conflictuale; 

 să stabilească ţinte realiste; 

 să aibă o abordare individualizată; 

 să elimine comportamentele problematice; 

 recunoaşterea  şi încurajarea fiecărei realizări; 
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 să existe o evaluare continuă; 

 să fie empatici; 

 să se apeleze la experţi pentru prevenirea şi combaterea eşecului; 

 să se informeze; 

 să colaboreze cu echipa managerială a şcolii; 

 să asigure atmosferă şi spaţiu de lucru; 

 să promoveze politici de incluziune; 

 să adopte atitudini pozitive; 

 să elimine sursele de discriminare; 

 să asculte opiniile copiilor cu privire la integrarea reală a lor în şcoală şi 

în familie; 

 să păstreze cât mai multe  canale de comunicare; 

 să dezvolte un sistem de verificare a eficienţei activităţilor; etc 

Nu  se va realiza o intervenție cu succes în ceea ce privește incluziunea 

școlară a copiilor cu ADHD dacă părinții nu se vor implica în acest demers. 

Strategia aplicată la școală trebuie aplicată și acasă. 

Formarea părinților, a cadrelor didactice, în sensul cunoașterii și 

abordării adecvate a problematicii copiilor cu ADHD, precum și includerea lor 

adecvată în sistemul educațional, reprezintă o preocupare permanentă a tuturor 

specialiștilor implicați în diagnosticarea, tratarea și educarea/ terapia  copiilor 

cu ADHD. 
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IMPACTUL DEFIFITULUI DE ATENȚIE ASUPRA 

ACTIVITĂȚII ȘCOLARE 
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 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 acesta 

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 “defect morbid al 

controlului moral” asupra propriului comportament. De la acest moment studiile 
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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. 

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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REFLECŢII ASUPRA ARHITECTURII CUNOAŞTERII ŞI 

CREATIVITĂŢII 
 

                                                                                                       Dana Oprica 

 

Spune-mi cum te joci ca să-ti spun cine ești. 

 

Copilul este cel pe care trebuie să-l formăm. Puțini filosofi au pus accent pe 

rolul copilului, însă, totuși, unul dintre ei este, evident, Nietzsche care nu numai 

că îi acordă atenție, ci îl consideră persoana viitorului, cel care trece dintr-o 

lume în alta. Pentru Nietzsche, doar copilul poate ieși din decadența prin care 

fiecare generație trecem. E ceea ce afirmă în Așa grăit-a Zarathustra – o carte în 

care un pseudoprofet ajunge la sfârșitul timpurilor, anunță sosirea unui ultraom 

și pronunță 80 de discursuri. Unul dintre acestea, primul de altfel, este cel 

intitulat Despre cele trei transformări în care povestește istoria speciei umane și 

degradarea sa, precum și transformările minții de la stadiul de cămilă la cel de 

leu și de la cel de leu la cel de copil. Și copilul este creatorul. Se joacă și, în 

același timp, creează. Și încă ceva care i se pare interesant lui Nietzsche și care, 

uneori, ne doare pe noi adulții: uită repede. Se eliberează și se convertește în 

altceva. Inocența și uitarea caracterizează copilul a cărui minte s-a eliberat de 

povara pe care o duce o cămilă și de dorința continuă a unui leu mereu nesățios 

– evident e vorba de cunoștințe. El caută noi începuturi, jocuri, devine un cerc 

care se rostogolește în afara sa, totul începe cu o primă mișcare și cel depărtat de 

lumea pe care o cunoaștem cucerește pentru sine o lume a sa. Nietzsche are și 

umor când explică transformările minții, deoarece încheie discursul ca și cum ar 

fi o poveste pentru copii – pe când rostea toate astea, Zarathustra se afla într-un 

oraș numit: vaca pestriță. 

Doar un copil e capabil să ia o lingură de lemn și să-și imagineze că e 

spada lui Luke Skywalker din seria Star War, sau un microfon, sau un băț cu 

care bate toba care, la rândul ei, poate fi o banală cratiță, pentru că ceea ce 

pentru noi e doar o lingură, pentru el, pentru strategiile lui de cunoaștere și 

pentru percepția sa, aceasta e mult mai mult. Jocul emancipează orice lucru de la 

monotonia liniară. Păcat de noi, adulții, cei care suntem condamnați să vedem că 

o lingură nu poate fi altceva decât o lingură! 

Un copil transcende certitudinea, dar nu pentru că nu o are, ci pentru că el 

vede într-o simplă lingură toate instrumentele care fac parte din universul lui, 

astfel că ajunge să aibă multiple certitudini. Pentru un adult adevărul este unul, 

dacă nu, nu există. 

Prin joc se produce o implozie a sensului uniliniar al certitudinii, al 

adevărului, generându-se o mulțime de sensuri. Jocul este putere. Adevărul este 

putere. 

Dar jocul este metafora cunoașterii. Pentru că, în loc să ne jucăm cu o 

lingură, ne jucăm cu concepte, cu cuvinte, cu idei, cu metafore. Wittgenstein 
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vorbește de jocul limbajului. Sensurile prind formă înăuntrul unui sistem de 

reguli. La fel ca jocul. De exemplu, fotbalul. Careul e, de fapt, o bucată de teren, 

penalty-ul înseamnă, doar în acest caz, că un jucător care își împinge adversarul 

în spațiul delimitat poate șuta în liniște și pace către poartă pentru a înscrie mult 

mai ușor un gol. Astfel, când vorbim, ne folosim de un sistem de reguli, numit 

gramatică, în care așezăm, prin copiere, termeni. Atunci când ieșim din peștera 

lui Platon și vedem o altă realitate e posibil să ne întrebăm dacă nu cumva 

intrăm într-o altă peșteră. Ieșim și din aceasta pentru a intra în alta și mai mare și 

tot așa. Acesta este jocul. Pentru că permite ieșirea dintr-un joc pentru a intra în 

altul, în altul, în altul și tot așa. 

Bronislaw Malinowski, un antropolog englez de origine poloneză, ajunge 

în Papua Noua Guinee unde se întâlnește cu o cultură nouă, matriarhală, din 

insula Trobriand. Toate femeile trăiau în colibe cu propriii copii, însă fără tați. 

Bărbați erau, dar nu tați. Aceștia se trezeau dimineața devreme și plecau să 

vâneze, să aducă mâncare, însă între ei nu exista nicio filiație cu familia. Familia 

se compunea din femei și copii, bărbații fiind un fel de mână de lucru 

contractată. Văzând asta, Malinowski le-a întrebat cine sunt tații, iar femeile l-au 

privit amuzându-se, dându-și coate. Într-un final, acestea au arătat către râul din 

depărtare, indicându-l ca tatăl copiilor. Ele au mers la râu ca să-i explice lui 

Malinowski că ele vin o dată pe lună, se îmbăiază și rămân gravide. Ele erau 

convinse că acesta este fenomenul. O schemă inversă. Acum ne întrebăm care 

poveste e adevărată; povestea noastră sau a lor. Este o metaforă precum toată 

cunoașterea din care rămân doar poveștile utile. 

Ne dorim să știm totul deși știm că nu putem cunoaște totul. Filmul Sosirea 

(Arrival) prezintă tema cunoașterii depline cu derivatele acesteia. Protagonista, 

expertă în lingvistică, deslușind noua limbă a celor sosiți de pe alte planete, 

limbă care dă acces către cunoașterea trecutului și a viitorului, ajunge să vadă 

viitorul ei care nu e deloc roz. Cu toate acestea, alege să treacă prin tot ceea ce a 

văzut că i se întâmplă pentru frumusețea și unicitatea altor momente care 

compun viitorul.  

În fiecare sintagmă spusă de extratereștri există o totalitate. Cei care 

reușesc să descifreze sintagmele ajung să vadă trecutul și viitorul. Practic, 

trebuie să fim deschiși la o nouă învățare. Dacă am ști totul... dar de ce vrem să 

știm totul? Toți filosofii au întors pe dos această întrebare. Și răspunsul e 

simplu: pentru că nu vrem să murim.  

Povestea lui Aleph, scrisă de Jose Luis Borges, aduce și ea în prim plan 

imortalitatea și jocul vieții tot prin intermediul metaforei apei: există un râu ale 

cărui ape conferă imortalitatea, dar în altă parte, există alt râu ale cărui ape o 

anulează. Numărul râurilor nu e infinit. Un călător nemuritor care cutreieră 

lumea va gusta din toate. 

Și Aleph vede totul desfășurat, în secvențe, pe zile, de sub o scară: 

începutul și sfârșitul; Aleph este alpha și omega. Suntem ființe limitate și, așa 

cum spunea Miguel de Unamuno, suferim de o presiune, de o tensiune, între 
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conștiința noastră de a nu putea totul și voința noastră de a nu accepta asta. Și 

vrem să traversăm această limită și să atingem nesfârșirea. Aceasta ne motivează 

către cunoaștere, deși știm că această cunoaștere este de neatins. 

Cunoașterea înseamnă putere. Și aceasta generează întrebări care pot părea 

ciudate acum, așa cum deplasată părea propunerea legată de votul femeilor. Să 

ne imaginăm că suntem în Europa anului 1858, când doi bărbați discută despre 

mișcarea feminină care cere dreptul femeilor la vot. Cei doi se scandalizează: o 

femeie cere votul pentru femei, când ele nu sunt capabile. În România, femeile 

votează și pot fi alese din anul 1932, în Franța, din 1944, în Spania, din 1946 

(doar femeile căsătorite), în Argentina, din 1947. După același model, astăzi se 

poate ridica întrebarea legată de dreptul la vot al copiilor care au împlinit 8 ani. 

În plus, cunoașterea are ceva farmaceutic, anxiolitic. Pharmacon înseamnă 

și vindecare, dar și venin. Și nu cumva cunoașterea ne promite că vom ști ceva 

ce nu va apărea niciodată sau ceva ce știm că nu va apărea niciodată. Iar noi nu 

putem face altceva decât să căutăm această cunoaștere.  

Și ajungem să descoperim că, de fapt, cunoașterea e o tranzacție: cineva 

învață ceva, iar cei care învață, își însușesc cunoștințele și dau ceva la schimb: 

două resurse ale existenței mentale și fizice.  

Formula e simplă. Cineva dă ceva și ceilalți dau două resurse prețioase ale 

omului: atenție și timp. Gandhi, la sfârșitul vieții, bogat fiind, păstrează doar 

două obiecte cu sine, elocvente pentru aceste două caracteristici umane: un ceas 

și o pereche de ochelari. Timpul este moneda vieții fizice și atenția moneda 

vieții mentale. În prezent, companiile al căror obiect de activitate este atenția 

sunt cele mai bogate: ele se numesc Google, Twiter, Facebook, Instagram. Cei 

care negociază barili de atenție sunt mai bogați decât cei care negociază barili de 

petrol. Atenția cântărește enorm, în acest context mercantil. Iar cunoașterea este 

produsul dintre atenție (A) și timp (T).  

Moneda cunoașterii nu este timpul. Doar școala crede acest lucru. Eu pot 

studia limba engleză trei ore pe săptămână, însă asta nu înseamnă că sunt 

bilingv. În timpul orelor de engleză trebuie să am atenție maximă. 

Dacă profesorul este competitiv petru a-mi capta atenția, afirmația este 

corectă. Timpul poate fi forțat; putem să obligăm pe cineva să ne ofere timpul 

său, însă nu putem să obligăm pe cineva să ne ofere atenția sa. Atenția se 

seduce, nu se violează. Sunt profesioniști specializați în așa ceva – sunt agenții 

de publicitate, profesioniștii comunicării. Captarea atenției este o sarcină destul 

de grea. Unitatea de măsură pentru cunoaștere este AT, adică o oră cu atenția 

deplină. Atenția maximă se traduce prin aceea că suntem atât de prinși de ceea 

ce citim într-o carte încât ratăm stația de autobuz unde ar fi trebuit să coborâm. 

Dar când suntem la ora de engleză, însă prin cap ne umblă o melodie, gen Let 

the music play (Barry White), atenția este zero.  

Așadar, dacă unitatea de măsură a cunoașterii nu este leul ci AT, în acest 

caz, șomerii au mai multă putere de cumpărare decât salariații, pentru că șomerii 

dispun de mult mai mult timp și, implicit, de atenție, decât salariații. Ceea ce se 
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confundă este contabilitatea profesională cu contabilitatea personală sau, mai 

bine zis, e mai importantă contabilitatea personală decât cea profesională.  

În economia cunoașterii, toată lumea are putere de cumpărare la naștere. 

Pentru alte economii nu este adevărată expresia, însă pentru economia 

cunoașterii, da. Toată lumea dispune, la naștere, de timp și atenție, însă nu toată 

lumea se naște cu mii de euro în buzunar sau în bancă. Ceea ce diferă este faptul 

că nu toată lumea are acces la magazinul cunoașterii. Puterea de cumpărare – 

evident, a cunoașterii – diferă de accesul la magazin. E cam același lucru cu un 

milionar în euro care nu are acces la banca închisă al cărei terminal exterior nu 

funcționează.  

Întrebarea care se pune este care ar fi cuvântul care ar înlocui definiția 

sintagmei prin care dăm toată atenția unei persoane. Iubirea. Când iubim pe 

cineva, e foarte ușor să-i dăm AT. Același lucru se întâmplă cu o temă, un 

subiect. Dacă suntem fanii unei materii, unui domeniu, dacă e o temă care ne 

pasionează, e foarte ușor să menținem atenția ridicată timp îndelungat. Este 

diferența dintre o corvoadă și pasiune. O corvoadă este o barieră puternică de 

intrare și una extrem de slabă de ieșire, în timp ce pasiunea funcționează exact 

invers. De exemplu, ajungem acasă obosiți și avem ceva de făcut. În două 

cuvinte, e o corvoadă. Bariera de intrare e foarte ridicată. Începem cu greu, chiar 

evităm din răsputeri să o facem și, în timp ce suntem acolo, sună telefonul și 

evident, răspundem imediat. E foarte ușor să fim distrați. Bariera de ieșire este 

foarte sensibilă. Și acum, pasiunea. Nu știm cum să ajungem mai repede acasă 

de la serviciu să începem să lucrăm la tema care ne place. Bariera de intrare e 

joasă, deoarece de mult timp ne gândeam cum să facem să începem mai repede 

activitatea care ne pasionează. Suntem în interiorul temei înainte chiar de a 

ajunge acasă. Sună telefonul, dar nu-l auzim sau dacă îl auzim nu răspundem, 

pentru că nu e ușor să abandonăm preocuparea preferată, bariera de ieșire este 

foarte înaltă. E precum un fir electric. Corvoada este un fir de lemn, care nu 

conduce atenția. Când vorbim de o corvoadă, captarea atenției devine extrem de 

grea, pentru că se cheltuiește multă energie. Pasiunea e precum un fir de cupru. 

Pasiunea atrage atenția foarte ușor și aceasta este greu să fie dispersată. E nevoie 

de conductori de atenție cât mai eficace.  

Conductorul de atenție cel mai rapid este iubirea. Dacă vă place o temă îi 

acordați toată atenția, dacă nu, pentru același interval de timp, atenția este zero.  

Economia cunoașterii maximizează puterea de cumpărare a îndrăgostiților. 

Intervine aici adicția. Toată iubirea e adictivă, însă nu tot ce înseamnă adicție e 

iubire. Există media, activități care sunt efective când e vorba de captarea 

atenției. Aceste activități sunt jocurile. Și nu doar jocurile video. Jocurile sunt 

ancestrale. 

Când grecii voiau pacea, inventau jocurile olimpice. Când romanii voiau 

pacea, inventau jocurile de circ. Sporturile atrăgeau atenția. De altfel, și astăzi, 

finala unui campionat de fotbal captează atenția unui număr mult mai mare de 

oameni decât, de exemplu, cel mai bun profesor la orice curs. Și o altă 
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comparație: vedem stadioane cu o capacitate mult mai mare decât a oricărui 

amfiteatru sau sală de curs. Niciun profesor nu a reușit, până acum, să adune 

atâția oameni câți cuprinde un stadion.  

Concluzia este că jocul este o tehnică redutabilă pentru a atrage atenția. 

Mai mult, jocul video este făcut pentru a capta cu totul atenția. Poate să se 

întâmple ceva apocaliptic, cel care a început un joc video nu se mișcă; el este 

făcut pentru a atrage toată atenția celui implicat. Dacă cunoașterea este noul 

petrol, jocul video este modalitatea de plată.  

Cartea? Ce este o carte? Dacă unui cimpazeu îi dăm o carte, pentru acesta 

înseamnă un obiect material, nicidecum imaterial. Așadar, două cărți cu același 

aspect, formă și greutate constituie două simple obiecte similare, chiar dacă 

titulul este diferit, conținutul diferit. El nu știe să citească. Ne întrebăm unde este 

valoarea? În litere, text sau în hârtie? Pe care din cele două le putem suprima 

complet? Am putea avea o carte fără hârtie? Da, acum, da, poate fi un pdf. 

Înainte se numeau cânturi, versuri, tot ceea ce alcătuiește tradiția orală. De aici 

că, în tradițiile avraamice, Biblia, Tora sau Coranul, aveau indicații care marcau 

versetele sau cânturile, pentru a putea fi învățate și reproduse ușor. Se știa că 

prin cânturi se reține mai repede un conținut. Sau prin dans, cum o făceau 

aborigenii australieni. Deci putem să avem o carte fără hârtie, însă o carte fără 

litere nu are nicio valoare. Hârtia reprezintă aspectul fizic, material, în timp ce 

literele, imaterialul. Dacă utilizăm cartea din punct de vedere material, o folosim 

doar ca hârtie și, pentru asta, îi rupem paginile, dacă o folosim ca resursă 

imaterială, o transmitem, o împărțim cu alții. Când împărțim cunoașterea cu 

alții, de fapt, o multiplicăm, în timp ce atunci când împărțim hârtia, o diminuăm. 

Cartea poate fi deci considerată o mină de hârtie sau o mină de litere, de 

cunoaștere, depinde în mâinile cui cade.  

Dacă utilizăm cartea ca o sursă de hârtie, o distrugem, dacă utilizăm cartea 

ca o sursă de litere, o protejăm. 

Cunoașterea e mai scumpă decât un baril de pertrol. Dacă dezvoltarea este 

bazată pe materii prime, ea nu poate fi inifintă. Dacă este bazată pe cunoaștere, 

dezvoltarea este infinită. 

Transferul de cunoștințe funcționează altfel decât transferul de mărfuri. 

Profesorul nu pierde cunoașterea, când o împărtășește, ci o păstrează, rămâne, în 

continuare, la el. În schimb, dacă dăm cuiva 10 lei, aceștia nu mai sunt ai noștri, 

nu mai rămân la noi. Mai mult, elevul, cel care o primește, nu adună cunoașterile 

în sistemul zecimal unde unu plus unu fac întotdeauna doi. Dacă unei cunoșteri 

îi adaugă o altă cunoaștere, rezultatul nu duce la două cunoașteri, separat, ci la 

trei sau patru sau cinci sau cine știe câte. Regruparea mai multor cunoașteri dă 

naștere unor noi cunoașteri. Acest lucru se observă din ritmul cunoașterii 

mondiale care, din anul 2000, a căpătat alte valori.  

Transferul de cunoștințe nu este instantaneu, așa cum este transferul de 

bani. Fie că semnăm un cec de 10 lei sau un cec de un milion, timpul e destul de 
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redus. Dar a împărți cunoștințe despre cromodinamica cuantică, asta ia ceva 

timp. 

Ceea ce a rămas oarecum în urmă sunt modelele de transmitere a 

cunoașterii în ciuda rețelelor web 1.0 (migrarea de la un site la altul), web 2.0 

sau web social (web 2.0 cuprinde acele site-uri care înlesnesc transmiterea 

informației și participarea), web 3 sau web semantica (deschide drumul către 

inteligența artificială, inițial înțelegându-se ca o predicție ca urmare a analizei 

întregului arsenal de date înmagazinate; de exemplu, plecând de la tot ce 

înseamnă muzică, prin acest instrument, se poate afla care sunt șlagărele anului 

viitor). 

Cunoașterea are două proprietăți sociale: este prolifică (crește rapid) și este 

colegială (fiecare posedă o bucățică). 

Prin urmare, cunoașterea include pe toată lumea, indiferent de vârstă, și se 

multiplică zi de zi. Pentru aceasta e nevoie de două resurse: timp și atenție. 

Timpul este dat, reprezintă dimensiunea fizică, iar atenția maximă se obține 

îndrăgostindu-te. Nu se învață atât de repede decât atunci când ești îndrăgostit, 

iar economia cunoașterii maximizează productivitatea și puterea de cumpărare a 

celor îndrăgostiți de a cunoaște. Trebuie să știm asta atât în școli, cât și în 

întreprinderi. 
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O DISCIPLINĂ ŞCOLARĂ RELATIV NOUĂ ÎN CURRICULA 

ROMÂNEASCĂ: EDUCAŢIE SOCIALĂ 
 

Profesor educaţie socială şi cultură civică  Radu Dascălu 

Şcoala Gimnazială Nr. 195 (Hamburg) Bucureşti, Sector 3 

Profesor psihopedagogie specială Mihai Sfetcu-Negoiţă 

Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia, Județul Ialomița 

 

 Răspunzând solicitărilor întemeiate ale profesioniștilor din domeniul 

didactic, ale elevilor și părinților elevilor din învățământul gimnazial românesc, 

includerea disciplinei școlare educație socială în curricula românească și-a vădit 

actualitatea și eficiența în conturarea personalităților învățăceilor din acest ciclu 

curricular. Am utilizat termenul ,,relativ” pentru a sublinia conexiunile şi 

continuitatea demersului didactic din domeniul civic de educare a elevilor pentru 

o integrare facilă şi eficientă în societate prin studierea acestei discipline foarte 

importante, indiferent de denumirea ei. Bineînţeles că educaţia socială 

integrează şi potenţează problematica  abordată de educaţia civică, precum şi 

cultura civică etc., racordându-le la imperativele educaţiei actuale. 

Planul-cadru aflat în vigoare rezervă acestei discipline, în cadrul ariei 

curriculare III. Om și societate, trunchi comun, un buget de o oră pe săptămână, 

începând din clasa a V-a și terminând cu clasa a VIII-a, inclusiv pentru unitățile 

școlare cu predare în limbile minorităților naționale, cu clase cu elevi aparținând 

minorităților naționale care studiază în limba română, cu program integrat și 

suplimentar de artă – muzică, arte vizuale, coregrafie, cu program sportiv 

integrat. Trei competențe generale sunt urmărite în predarea-învățarea-evaluarea 

educației sociale. Prima competență generală formată la educaţia socială vizează 

raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viaţa personală şi a 

diferitelor grupuri sociale şi comunităţi, prin utilizarea unor achiziţii specifice 

domeniului social. A doua competenţă generală se referă la cooperarea pentru 

realizarea unor activităţi şi pentru investigarea unor probleme specifice 

diferitelor grupuri sociale de apartenenţă şi comunităţi, prin asumarea unor 

valori şi norme sociale şi civice. În sfârşit, a treia competenţă realizează 

participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de 

iniţiativă şi întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui comportament 

prosocial, civic şi economic activ în societate, în special prin intermediul 

proiectelor. 

Dintre noutățile relevante aduse de această disciplină școlară în educarea 

copiilor români, amintim: 

 Proiectarea ei curriculară este realizată pe competențe, conturând o 

concepție unitară și coerentă pe ansamblul învățământului preuniversitar; 

 Oferă elevilor șansa de a face transferul și mobilizarea cunoștințelor și a 

abilităților de viață în varii contexte noi; 

 Accentuează dimensiunea acțională în formarea personalității elevilor; 
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 Permite un demers didactic personalizat, practic, în funcție de ethosul 

fiecărei clase; 

 Vizează formarea progresivă a competențelor cheie europene, a 

competențelor pentru educația pe tot parcursul vieții, a competențelor sociale și 

civice, a spiritului de inițiativă și antreprenoriat; 

 Realizează parcursuri diferențiate de învățare și propune construcția 

progresivă a achizițiilor (cunoștințe, abilități, atitudini) dobândite prin studiul 

disciplinei. 

Astfel, la educație socială se studiază: 

 la clasa a cincea – Gândire critică și drepturile copilului; 

 la clasa a șasea – Educație interculturală; 

 la clasa a șaptea – Educație pentru cetățenie democratică; 

 la clasa a opta – Educație economic-financiară. 

Gândirea critică și drepturile copilului dezvoltă gândirea critică a copiilor 

în raport cu/prin orientare către problematica drepturilor fundamentale ale 

copilului, într-un mod integrat; elevii reflectă critic asupra propriilor drepturi şi 

responsabilități; formulează întrebări; construiesc un punct de vedere argumentat 

sau pentru examinarea opiniilor, a explicațiilor și a argumentelor formulate de 

alte persoane; sunt stimulați să se implice direct în promovarea şi apărarea 

propriilor drepturi.  

Educaţia interculturală  promovează valorile şi principiile 

interculturalităţii, în contextul societăţii interculturale contemporane; formează 

elevii ca persoane capabile să-și valorizeze propria cultură şi să aprecieze pozitiv 

diferite alte culturi.  

Educaţia pentru cetăţenie democratică este centrată pe valorile şi 

principiile cetăţeniei democratice, cu înțelegerea funcţionării statului 

democratic, ca stat de drept, și cu practicarea cetățeniei active.  

Educația economico-financiară va fi orientată pe dimensiunea economico-

financiară şi antreprenorială a exercitării cetățeniei; elevii se vor raporta la 

aspecte esenţiale care ţin de domeniul economico-financiar cu care aceştia vin în 

contact direct sau prin intermediul familiei; își vor dezvolta spiritul de iniţiativă 

şi antreprenoriat, cu accent pe realizarea unor planuri de acțiune (personale/de 

familie) pentru realizarea unui scop, pe abilitatea persoanei de a transforma 

ideile în acţiune. 

Aplicarea programei școlare, începând cu anul școlar 2017-2018 (clasa a 

V-a), se va „definitiva” în anul școlar 2020-2021, când, finalmente, elevii clasei 

a VIII-a din acel an vor beneficia, primii din învățământul românesc, de 

valențele acestei discipline școlare în orarul lor săptămânal. 

Remarcăm abordarea consistentă a metodelor novatoare, printre care 

prioritară este metoda proiectului în proiectarea activităţii didactice la această 

disciplină şcolară, acestei metode fiindu-i rezervate 25-30% din totalul orelor la 

clasă. Alte metode recomandate sunt: explozia stelară, metoda cadranelor, 

metoda pălăriilor gânditoare, Știu, vreau să știu, am învățat etc. 



175 

 

Un rol important în susținerea disciplinei educație socială în învățământul 

românesc și, implicit, a metodei proiectului, îl are Institutul Intercultural 

Timișoara, partenerul român al rețelei interaționale de educație civică CIVITAS, 

creată de Center for Civic Education din Statele Unite ale Americii. Această 

organizație are meritul de a fi diseminat, începând cu anul 2004, programul 

Proiect: Cetățeanul, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, iar, din 

anul 2017, cu Romanian-American Foundation ca partener strategic. 

Metoda Proiect: Cetățeanul încurajează cercetarea de către elevi a unei 

probleme a comunității locale ce presupune o politică publică, prin 

interacționarea cu instituții publice locale și cu reprezentanți ai acestora, cu 

funcționari publici sau aleși locali, precum și cu alte structuri publice și ale 

societății civile din comunitatea lor, dobândind astfel competențe în domeniul 

cetățeniei democratice. 

În contextul bombardamentului mediatic și politic asupra numărului maxim 

de ore, pe săptămână, din învățământul gimnazial, conservarea statusului actual 

al disciplinei educație socială se impune cu necesitate. 
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CHEIA ELEVILOR DE SUCCES 
 

Prof. înv.primar Mihaela Segărceanu 

Şcoala Gimnazială Nr. 28 “Dan Barbilian”, Constanţa 

 

După 5 ani împreună cu prima mea serie de elevi, am tras linie şi am 

numărat la rece: din cei 35 de elevi pe care i-am avut în clasă în clasa a IV-a, 25 

de elevi aveau un potenţial foarte ridicat, fiind capabili de rezultate extraordinare 

la învăţătură (şi chiar au obţinut rezultate foarte bune de multe ori), dar numai 4 

dintre ei au avut rezultate deosebite la concursurile şcolare în mod constant pe 

parcursul anilor de şcoală primară.  

Aşa cum ne-a învăţat opinia publică din ultimii ani, m-am panicat, 

gândindu-mă că nu-mi fac treaba cum trebuie. Suntem învăţaţi să credem că 

inteligenţa este cheia succesului şcolar al oricărui copil, iar dacă elevul este 

suficient de isteţ, prinde din zbor, restul depinde doar de cum îi explică 

învăţătoarea. Dacă nu ştie tabla inmulţirii, deşi e foc de deştept, e vina 

învăţătoarei, clar! 

Apoi am analizat situaţiile elevilor pe care deja îi cunoşteam foarte bine. 

Diferenţa evidentă dintre cei 4 şi restul de 21 de elevi era efortul depus în 

pregătirea zilnică pentru şcoală. Dintre cei patru, doar trei erau “sclipitori”, 

înţelegeau cu uşurinţă, erau curioşi, vedeau imediat căile de rezolvare. Cel de-al 

patrulea, deşi nu prindea la fel de repede, era extrem de ambiţios şi muncea din 

greu pentru a se menţine la nivelul colegilor. 

Căutând mai multe informaţii, am descoperit că mulţi cercetători 

descoperiseră legătura dintre succes şi comportament: 

În S.U.A., la mijlocul anilor 1960 se purta un “război împotriva sărăciei”. 

Unul dintre experimentele efectuate atunci a presupus şcolarizarea unui grup de 

copii din familii sărace şi cu un coeficient de inteligenţă scăzut la una dintre cele 

mai bune grădiniţe. Scopul experimentului ar fi fost ridicarea coeficientului de 

inteligenţă al copiilor, de aceea a fost considerat un eşec. Revenind asupra lui 

după câteva decenii, s-a observat că acei copii, deşi nu deveniseră mai 

inteligenţi, au absolvit un liceu, au avut slujbe pe termen lung, nu au fost arestaţi 

şi nu au trăit din ajutoare sociale, aşa cum se întâmplă de obicei cu alţi copii din 

acea categorie socială. Ce dezvoltaseră pe parcursul grădiniţei era ceea ce fusese 

denumit “abilităţi noncognitive măsurabile”: comportamentul personal (cât de 

des înjură, dacă absentează sau întarzie) şi dezvoltarea socială (curiozitatea, 

relaţia cu profesorii şi colegii).  

Alte experimente şi teste au arătat că elevii care manifestă autocontrol au 

şanse mai mari să obţină rezultate mai bune la teste standardizate. Mai mult, în 

cazul elevilor care au obţinut rezultate slabe la testele de inteligenţă, s-a 

demonstrat că o simplă bomboană îi poate motiva să se concentreze mai bine şi 

să obţină rezultate considerabil mai bune.  



179 

 

Ȋntr-un final, am aflat că ceea ce demonstraseră cei patru elevi ai mei poartă 

un nume: GRIT. Termenul a fost elaborat de Angela Duckworth şi reuneşte 

perseverenţa şi pasiunea, ca fiind elementele-cheie ale succesului şcolar şi nu 

numai. Ȋmpreună cu alţi cercetători, Duckworth a elaborat o listă de şapte 

trăsături de caracter ale elevului de succes: perseverenţa, autocontrolul, 

entuziasmul, inteligenţa socială, recunoştinţa, optimismul şi curiozitatea.  

Aşadar, înţeleptul Albus Dumbledore avea dreptate să spună: „Alegerile 

noastre sunt cele care arată cu adevărat cine suntem, mult mai mult decât 

abilitățile noastre.”  

Chiar dacă reuşita şcolară a copiilor din sala noastră de clasă depinde în cea 

mai mare măsură de ei, putem să îi ajutăm stârnindu-le curiozitatea, căutând să 

le cunoaştem şi să le folosim interesele, să îi ajutăm să elaboreze şi să respecte 

un program de studiu individual, să le amintim că nu trebuie să renunţe când li 

se pare că au dat de greu şi să nu uităm că până şi optimismul se poate dezvolta 

prin exersare. 

 

 

Bibliografie: 

1. Duckworth, Angela 2016, Grit: puterea pasiunii şi a perseverenţei, 

Editura Publica, Bucureşti 
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COLABORAREA INTERNAȚIONALĂ  

UTILIZÂND RESURSELE DIGITALE 
 

Profesor învățământ primar Cristina Simion 

Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

Trăim într-o lume în care utilizarea device-urilor mobile (telefoane, iPhone, 

tablete, etc.) a devenit indispensabilă, o lume în care elevii percep aceste 

instrumente ca o necesitate a vieții de zi cu zi, de care se despart cu greu când 

sunt în clasă, o lume în care părinții și profesorii devin conștienți treptat că 

acestea sunt utilizate intensiv de către cei mici. Astfel, ne revine misiunea de a-i 

îndruma și de a-i deprinde pe copii să folosească eficient și util aceste mijloace.  

Treptat, a devenit o necesitate pentru noi să ne formăm pentru a ne putea 

apropia de această nouă lume a elevilor, să ne adaptăm treptat la necesitățile pe 

care noile tehnologii le impun. Dezvoltarea profesională și învățarea în modelul 

tradițional devin deja istorie. În clase nu există destui experți, lucrurile se mișcă 

rapid, iar profesorii și elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui mediu de 

învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. 

Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal de distribuție este cel online. 

În întreaga lume, universitățile, colegiile, școlile trebuie să își pregătească 

profesorii pentru schimbare. Pe măsură ce cultura societății noastre se schimbă 

ca răspuns la inovațiile tehnologice, instituțiile și profesorii trebuie să se 

adapteze. 

 Descoperind platforma de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice 

www.Teach.ro am urmat cursul „Introducere în eTwinning”. M-am înscris pe 

portalul european www.etwinning.net și am încercat să elaborez primul meu 

proiect de colaborare internațională alături de un partener din Portugalia: 

„Celebration of Light – Easter”. ETwinning este un program educațional ce 

pune la dispoziția profesorilor din Europa un spațiu online, o platformă prin care 

să se dezvolte parteneriate școlare. Proiectele eTwinning sunt o cale spre o 

abordare europeană a parcursurilor didactice și spre o mai ușoară integrare într-o 

societate înclinată spre tehnologie.  

Fiind la început, atât în ceea ce privește colaborarea online, cât și platforma 

eTwinning, am întâmpinat inițial dificultăți privind găsirea partenerilor potriviți, 

bariera lingvistică, implicarea elevilor, a părinților și a cadrelor didactice. Pentru 

că am fost convinsă că această abordare privind colaborarea internațională 

online este o cale de îmbina metodele tradiționale cu cele privind utilizarea 

noilor tehnologii în procesul educativ, am găsit o cale de a mă forma pentru a 

putea înlătura aceste bariere și obstacole pe care le-am întâmpinat. Astfel, am 

urmat cursul de formare „ETwinning – colaborare internațională” organizat de 

C.C.D. Constanța în urma căruia mi-am clarificat multe nelămuriri privind 

funcționalitățile portalului, am căutat și găsit parteneri potriviți, am învățat din 

experiența altor profesori care au desfășurat proiecte eTwinning. 

http://www.teach.ro/
http://www.etwinning.net/
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 Astfel, în anul școlar 2016-2017, am participat la Proiectul Biography of a 

town/village. Copiii au aflat din sursele povestite de către bătrâni originea 

numelui localității natale. Cu aceste informații am realizat o prezentare 

PowerPoint pe care am încărcat-o pe spațiul virtual al proiectului (Twinspace), 

astfel că elevii fiecărei școli/ grădinițe implicate în proiect au avut acces la 

aceste informații. De asemenea, cu ajutorul instrumentelor Web însușite în 

cadrul cursului de formare, am realizat un filmuleț de prezentare a orașului 

Constanța, imagini din plimbările cu elevii și vizitarea anumitor instituții și 

locuri istorice, reprezentative pentru orașul nostru.  

 Pentru partea finală a proiectului am realizat în cadrul activităților practice 

o lucrare reprezentativă pentru localitatea noastră pe care am trimis-o în Croația 

pentru a fi expusă în biblioteca din Varazdin și Petrijanec. Lucrarea a fost 

realizată pe un suport acceptat de către toți participanții la proiect (cerc cu 

diametru de 65-70 cm) utilizând metode de lucru din cadrul educației plastice și 

a abilităților practice, proiectul fiind inclus în proiectarea integrată și în 

conținuturile învățării. Fiecare fază a realizării proiectului a fost fotografiată, 

filmată, încărcată pe eTwinning. Menționez că am avut acordul scris al părinților 

copiilor pentru a-i putea fotografia și posta. 

 
 Un alt proiect desfășurat în anul școlar 2016-2017 în perioada sărbătorilor 

de iarnă a fost December: A MULTICULTURAL WINTER CELEBRATION 

IN OUR SCHOOL - Crăciunul sărbătorit prin colinde şi obiceiuri specifice 

fiecărei ţări. Acest proiect a urmărit cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor 

specifice sărbătorilor de iarnă, din diferite religii și tradiții din alte țări. 

 În desfășurarea acestui proiect am folosit prezentările multimedia, am 

încărcat filmulețe cu interpretări ale colindelor, dansurilor, momente din serbări, 

am participat la un concurs de realizat logo-uri pentru acest proiect, utilizând 

idei inspirate de către moderatorul cursului de formare. Evaluarea proiectului s-a 

realizat prin realizarea unei cărți cu toate momentele 

proiectului:https://www.storyjumper.com/book/index/35527186/DECEMBER-

IN-OUR-SCHOOL#page/30. 

 Menționez că pentru aceste proiecte despre care am vorbit (ele sunt mai 

multe, dar acestea mi s-au părut mai reprezentative) am obținut certificatul de 

calitate.  

În anul școlar 2017-2018, am participat la proiectul PowerPoint Easter 

Cards Exchange. unde am fost membru fondator alături de un partener din 

Polonia. La proiect au mai articipat profesori din Croația. Marea Britanie, 

Spania, Italia și din țara noastră. Elevii au fost instruiți să realizeze o prezentare 

https://live.etwinning.net/projects/project/133470
https://live.etwinning.net/projects/project/133470
https://live.etwinning.net/projects/project/132525
https://live.etwinning.net/projects/project/132525
https://www.storyjumper.com/book/index/35527186/DECEMBER-IN-OUR-SCHOOL#page/30
https://www.storyjumper.com/book/index/35527186/DECEMBER-IN-OUR-SCHOOL#page/30
https://live.etwinning.net/projects/project/167118
https://live.etwinning.net/projects/project/167118
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multimedia despre tradițiile și obiceiurile pascale din țara noastră, pe care am 

trimis-o partenerilor de proiect. Acest proiect a urmărit familiarizarea elevilor cu 

noile tehnologii, utilizarea instrumentelor web, exersarea unei limbi străine, dar 

cel mai important formarea unor legături de prietenie cu elevi de aceeași vârstă 

din alte țări europene. Schimbul de experiență în cadrul acestui proiect s-a 

realizat online. În cadrul altui proiect cu tematică pascală la care am participat, 

Send me an Easter card.  elevii școlii nostre au făcut schimb de cărți poștale cu 

elevii a două clase paralele din Franța. Fiecare copil a trimis unui alt elev din 

L`Ecole de St. Hippolyte o felicitare, la rândul lor au primt felicitări cu care au 

plecat acasă înaintea vacanței de Paște. 

 
Un proiect deosebit la care am participat a fost și Easter Cards Exchange 

2018. În acest proiect au fost implicați 22 parteneri din școli europene, fiecare 

participant a trimis tuturor membrilor înscriși în proiect felicitări pascale atât în 

limba engleză cât și în limba maternă, primind la rândul lui tot atâtea. 

Felicitările primite le-am expus în sala de clasă și au avut un impact deosebit 

asupra elevilor, realizând chiar și o hartă interactivă a locațiilor de unde au 

primit și unde au trimis cărți poștale.  

 

 
 

 
 

 În acest an școlar sunt membru fondator al proiectului „A school for each 

month: an etwinning calendar” împreună cu Antonietta Terraglia, ICS "Antonio 

Gramsci", ITALIA, proiect aflat încă în desfășurare. 

Pot afirma că proiectele eTwinning implică abordarea și îmbinarea creativă 

a conținuturilor și îi determină pe elevi să își însușească anumite competențe 

lingvistice, digitale. Fiecare elev poate să se implice total deoarece se pot 

încărca pe platformă poze, documente word, power point, filmulețe, se pot crea 

https://live.etwinning.net/projects/project/167408
https://live.etwinning.net/projects/project/166762
https://live.etwinning.net/projects/project/166762
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pagini. Elevii pot coordona activitatea din cadrul proiectului prin postarea pe 

platformă, prin adăugarea unor teme și se pot loga sau discuta on line cu elevi 

din țări diferite. Lucrul cel mai important este colaborarea și cooperarea în 

realizarea unor materiale. 
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Online: http://etwinning.ro/idei-si-resurse-pentru-proiecte/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://etwinning.ro/idei-si-resurse-pentru-proiecte/
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PROIECTAREA  ȘI  PREDAREA  INTEGRATĂ  

 LA   CLASELE   PRIMARE 

 
Profesor învăţămân primar -  Constanda Moraru  

Şcoala Gimnazială Nr. 28 “Dan Barbilian” Constanţa 

 
Motto:    „Dăruiește emoții pe care timpul nu le poate șterge!” 

 

Cerințele actuale de proiectare și realizare integrată a predării – învățării - 

evaluării, manualele uneori forțat ,,integrate,, , pun cadrele didactice în situații 

greoaie de a-și  proiecta materia și de a-și desfășura  lecțiile din această 

perspectivă. Trecerea la noua abordare didactică s-a făcut fără asigurarea unor 

cursuri de formare prealabilă în acest sens, fără ca măcar programa școlară sau 

manualele unice  propuse de MEN   a fi realizate integrat. Despre didactica 

predării integrate la nivelul tuturor disciplinelor au existat cursuri de formare în 

special pentru cadrele didactice care au preluat clasa pregătitoare,  în primul an 

de înființare,  respectiv în toamna anului 2012. Personal, consider că se simte 

nevoia acută în rândul cadrelor didactice din învățământul primar de a beneficia 

de cursuri de formare privind proiectarea și predarea integrată care să 

depășească nivelul clasei pregătitoare. Materialul de față dorește să orinteze 

priectarea integrată calendaristică, proiectarea integrată  unei unități de tematice, 

propunând etapele concrete  în acest sens. 

  PROIECTAREA ȘI PREDAREA INTEGRATĂ PRESUPUNE: 

1) Nivel superior de aplicare a legăturilor puternice cu viaţa; 

2) Respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale; 

3) Diversificarea şi flexibilizarea situaţiilor de predare; 

4) Centrarea pe capacităti, competenţe, atitudini; 

5) Centrarea pe elev a proiectării activităţii de învăţare; 

6) Principiul interdisciplinarității prin  tematică unitară (unități tematice), 

comună mai multor discipline, care ajută în procesul de predare-învățare – 

evaluare, servind scopului cadrului didactic; 

7) Predarea sinergică (coordonarea mai multor acțiuni ale cadrului 

didactic și elevilor  în vederea obținerii unui rezultat comun, maxim,  cu 

economie de mijloace, timp); 

       8) Principiul anticipării –se anunță tema unitară pentru următoarea 

perioadă de timp,  se   stabilesc legături  tematice, de conținut, cu ce urmează să 

se studieze în etapa următoare, la alte discipline, sau  în anii școlari următori ( 

punți peste timp); 

9) Integrare intradisciplinară. 
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COMPETENȚELE CADRULUI DIDACTIC CE PROIECTEAZĂ ȘI 

PREDĂ INTEGRAT :  

- Are dezvoltate  capacități de corelare și integrare a conținuturilor și 

competențelor prevăzute în programele școlare ale diverselor discipline din 

planul cadru, intra și interdisciplinar; 

- Cunoaște foarte bine programele școlare, manualele, conținuturile 

auxiliarelor didactice de care se poate servi în proiectarea/ predarea integrate; 

- Și-a perfecționat  capacități de proiectare integrată a unităților  tematice/ 

lecțiilor ;  

- Are dezvoltate  capacități de folosire a unei palete cât mai largi de  

metode/mijloace  de predare-învațare-evaluare în sprijinul didacticii integrate;  

- Are un bogată cultură generală, dispune de o vastă pregătire profesională 

și disponibilitate de continuă perfecționare. 

PILONII ÎNVĂȚĂRII INTEGRATE  

• 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 situații de viață; a folosi instrumentele 

tehnologiilor avansate. 

• A învăța să munceșți împreună —  a accepta interdependența 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 situații de viață; a manifestă gândire critică și 

responsabilitate; a valoriza cultura și a depune eforturi pentru dezvoltarea 

propriilor capacități intelectuale, fizice, culturale; a manifesaă simt estetic și a 

acționa pentru menținerea unui climat de pace și înțelegere 

ETAPELE PROIECTĂRII INTEGRATE 

• Studierea programelor școlare în vigoare pentru toate disciplinele de 

învățământ; 

• Analiza comparativă a programelor școlare la disciplinele ce se pot 

integra în vederea proiectării și predării înmulțirii; 
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• Studierea manualelor  școlare , a auxiliarelor didactice și a resurselor 

disponibile; 

• Colectarea tuturor materialelor necesare ( programe școlare, manuale, 

auxiliare, plan cadru, structura anului școlar, orarul clasei, calendar , calendarul 

zilelor libere, al evenimentelor din școală sau de peste an , etc); 

• Întocmirea planificării calendaristice- punerea în acord  a unităților 

tematice, repartizarea orelor la dispoziția învățătorului; 

• Proiectarea  unităților  tematice pe unități de timp, ( cel mult până la prima 

vacanță); 

• Reactualizarea proiectării unității tematice la data începerii ei, în funcție 

de evoluția colectivului de elevi, de elemente noi apărute; 

• Proiectarea lecțiilor pentru o zi, respectându-se tema zilei. 

Pentru proiectarea și predarea integrată nu există rețete. Există principii 

logice de aplicat, programe școlare de respectat și dezvoltat și multă creativitate, 

toate în slujba copilului.  Cred că fiecare dintre noi poate să-şi imagineze diferite 

situaţii de joc, de  poveste, sau reale, prin care să atragă elevii spre o învăţare cât 

mai plăcută, să dezvolte gândirea și creativitatea elevilor și să-i entuziasmeze, să 

formeze competențe. Lecția poate lăsa copiilor  impresia de joc, de poveste, mai 

ales la clasele mici, pe lângă rolul ei formativ,  dar este și o   bună ocazie în care 

elevii își  exprimă propriile păreri și  le argumentează. Important este ca 

demersul nostru didactic  să aibă o logică interioară solidă,  în acord cu nevoia 

de dezvoltare a copilului, științifică, atractivă, eficientă,  pe care noi să o 

stăpânim bine, să ştim care sunt finalităţile pe care dorim să le atingem şi să 

oferim copiilor posibilitatea atingerii lor. 
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ROLUL PROIECTELOR TEMATICE ÎN ABORDAREA 

INTEGRATĂ ŞI EVALUAREA LOR 
 

Prof. înv. primar Gianina Vanca  

Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Cluj-Napoca 

 

 Motto: „Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un 

singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează cel mai mult    

    învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. 

Asiguraţi-vă de ceea ce ştie şi instruiţi-i în consecinţă.” 

( R. Ausubel ) 

 

 Sporirea eficienţei activităţii de instrucţie şi educaţie este o cerinţă 

obiectivă  care impune intensificarea efortului pentru a asigura procesului de 

învăţământ un caracter raţional şi riguros prin obiective, conţinuturi, strategii şi 

evaluare. 

 În completarea metodelor tradiţionale, metodele complementare caută să 

accentueze acea dimensiune a acţiunii evaluative care să ofere elevilor suficiente 

şi variate posibilităţi de a demonstra ce cunoştinţe au şi ce sunt capabili să facă, 

aşadar o îmbinare a cunoştinţelor cu priceperi, deprinderi, abilităţi. 

 În şcoală, dar şi în afara ei, copiii învaţă din adevărata experienţă a vieţii 

în contexte semnificative sau din situaţii din care alţii îi ajută să descopere un 

sens. 

 Metodele tradiţionale care sunt folosite frecvent în evaluare( probe scrise, 

probe orale, probe practice ) pot fi uneori substituite cu metode alternative prin 

care se măsoară rezultatele fiind legată de instruirea pe o perioadă de timp bine 

determinată, atenţia concentrându-se asupra competenţelor, aptitudinilor şi 

intereselor copiilor. Ele pot fi utilizate în practică mult mai des prin observarea 

sistematică a elevului, prin investigaţie, proiect, portofoliu  

Elevii sunt curioşi să  perceapă lumea care-i înconjură cu oamenii şi 

acţiunile lor. Încep să dezvolte strategii şi abilităţi fundamentale pentru a 

participa şi pentru a se bucura de tot ce e în jurul lor, dezvoltă atitudini faţă de ei 

înşişi şi faţă de alţii. Proiectul tematic poate crea un cadru alternativ de formare 

a priceperilor şi deprinderilor de comunicare şi acţiune, dar şi de evaluare a 

acestora. 

În lucrarea de faţă voi prezenta un proiect tematic intitulat Iarna, care s-a 

derulat în perioada 1.12.2017-31.01.2018 la clasele a III-a de la Colegiul 

Naţional Emil Racoviţă, din Cluj-Napoca. 

Proiectul a fost divizat în patru etape: 

1. Tradiţii şi obiceiuri de iarnă ( 3-21.XII.2017 ); 

2. Bucuriile iernii ( 7-14-I.2018 ); 

3. Carnavalul iernii ( 21-25.I.2018 ); 

4. Evaluarea proiectului ( 14.I.2018; 28-31.I.2018 ); 
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Fiecare etapă a avut obiective specifice prestabilite. 

Astfel, prima etapă a urmărit ca elevii: 

 - să cunoască obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou de la noi şi din alte ţări 

 - să descrie un obicei de iarnă 

- să compună şi să rezolve probleme despre un obicei de iarnă 

- să găsească informaţii despre plante care au o semnificaţie deosebită în 

preajma  

 - să descrie animale care îl ajut[ pe Moş Crăciun 

 - să realizeze individual şi în echipă felicitări, machete, colaje, cizmuliţe 

etc. 

 - să participe la un program artistic pregătit de Crăciun. 

A doua etapă a proiectului intitulată Bucuriile iernii, a avut drept obiective: 

 - ssăă  pprreezziinnttee  ssppoorrttuurrii  ddee  iiaarrnnăă  pprreeffeerraatt  pprriinnttrr--uunn  pprrooiieecctt  **ssăă  cciitteeaassccăă    tteexxttee  

ccaarree  aauu  ccaa  tteemmaattiiccăă  ssppoorrttuurriillee  ddee  iiaarrnnăă  ((  LLaa  ssăănniiuuşş  ddee  IIoonn  AAggâârrbbiicceeaannuu,,  JJoocc  ddee  

cchhiicciiuurrii  ddee  TTuuddoorr  AArrgghheezzii  eettcc..))  

--  ssăă  aallccăăttuuiiaassccăă  oo  lliissttăă  ccuu  eexxpprreessiiii  ffrruummooaassee  ddeesspprree  iiaarrnnăă  

--  ssăă  aallccăăttuuiiaassccăă  tteexxttee  ddeesspprree  ssppoorrttuurriillee  ddee  iiaarrnnăă,,  rreessppeeccttâânndd  rreegguulliillee  ddee  

ssccrriieerree  

--  ssăă  ccoommppuunnăă  şşii  ssăă  rreezzoollvvee  eexxeerrcciiţţiiii  şşii  pprroobblleemmee  ddeesspprree  ssppoorrttuurriillee  ddee  iiaarrnnăă  

--  ssăă  ccoonnffeeccţţiioonneezzee  mmaacchheettee,,  ccoollaajjee,,    uuttiilliizzâânndd  mmaatteerriiaallee  şşii  tteehhnniiccii  nnooii  -să 

intoneze cântece despre iarnă şi bucuriile ei. 

Etapa intitulată Carnavalul iernii a urmărit ca elevii să: 

 - să adune şi să prezinte informaţii despre originile carnavalului, locuri şi 

moduri de desfăşurare etc. 

- să confecţioneze măşti utilizând materiale reciclabile; 

- să alcătuiască sau să aleagă din literatura pentru copii, texte în versuri 

pentru a-şi prezenta masca; 

- să aleagă cântece potrivite versurilor alese pentru prezentarea măştilor; 

- să găsească soluţii pentru ghicitori matematice despre personaje din 

basme; 

- să realizeze şi să prezinte, în echipă, proiecte cu tema: Carnavalul în 

lume; 

Evaluarea proiectului  a vizat ca elevii: 

- să participe la Serbarea şcolară dedicată Sfintelor Sărbători de Crăciun; 

- să organizeze o expoziţie cu produsele activităţilor transdiciplinare 

desfăşurate; 

- să participe la Concursul Fulgul de nea; 

- să primească diplome pentru participarea la toate activităţile organizate în 

cadrul proiectului tematic; 

Printre materialele utilizate drept suport pe parcursul proiectului, s-au 

numărat nişte fişe de lucru cu caracter inter- şi transdisciplinar, soft-uri 

educaţionale, materiale şi instrumente din domeniul artelor, enciclopedii pentru 
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copii, imagini capturate de pe internet etc.. Voi prezenta în anexe câteva dintre 

fişele utilizate. 

Obiectivul general a fost acela de a reconstitui atmosfera minunată din 

ieslea sfântă, de a aprofunda şi de a evalua momente semnificative din 

pregătirea oamenilor pentru sărbătoarea Crăciunului, prin prisma lecturilor 

studiate în cadrul orelor de limba şi literatura română, dar şi a celorlalte 

discipline. 

În elaborarea proiectului am plecat de la stabilirea unor materiale/activităţi 

suport: 

- rebus: Anotimpurile; 

- realizarea podoabelor de Crăciun prin tehnica Origami, utilizând un soft 

educaţional; 

- împodobirea bradului de Crăciun; 

- intonarea colindelor şi a cântecelor de Crăciun în jurul bradului; 

- realizarea unor invitaţii pentru părinţi la serbarea de Crăciun; 

- prezentarea unui program artistic dedicat Sfintelor Sărbători de Crăciun; 

- Crăciunul multicultural- activitate prin care elevii au ocazia să cunoască 

tradiţii de Crăciun ale altor popoare; 

- realizarea machetei căsuţei lui Moş Crăciun prin decuparea hârtiei după 

şablon, pictarea formelor obţinute şi lipirea acestora pe carton; 

- elevii alcătuiesc postere cu felicitări de Crăciun  în diverse limbi; 

- rreeaalliizzaarreeaa  uunnuuii  ppoosstteerr  îînn  ccaarree  ttooaattee  ppooppooaarreellee  ssăărrbbăăttoorreesscc  îîmmpprreeuunnăă  SSffâânnttaa  

SSăărrbbăăttooaarree  aa  CCrrăăcciiuunnuulluuii; 

- realizarea felicitărilor din carton, prin decuparea acestuia după şablon şi 

pictarea lui cu ajutorul acuarelelor;•-compunerea şi scrierea de mesaje şi urări 

pentru părinţi; 

- rreeaalliizzaarreeaa  uunnoorr  ppoosstteerree  ppee  tteemmee  ddiivveerrssee,,  uuttiilliizzâânndd  iinnffoorrmmaaţţiiii  ppee  ccaarree  llee--aauu  

ccuulleess  aanntteerriioorr;;  

--  căutarea şi copierea pe foi colorate a unor texte în care apar sporturi de 

iarnă: La săniuş de Ion Agârbiceanu, Iarna pe uliţă de George Coşbuc; 

Învăţarea bazată pe proiect permite atât evaluarea procesului cât şi a 

produsului, autoevaluarea şi evaluarea de către colegi, necesită şi încurajează 

colaborarea şi cooperarea. Metoda asigură abordarea interdisciplinară deoarece 

elevii aplică şi integrează conţinutul unei anumite discipline în diferite momente 

ale realizării proiectului. 

 

 

Bibliografie: 

1. Bocoş, Muşata- Instruire interactivă/Repere pentru reflecţie şi acţiune, 

Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002; 

2. Ionescu, Miron- Demersuri creative în predare şi învăţare, Editura Presa 

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000; 
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 ANEXE 

Fişă utilizată în cadrul primei etape a proiectului tematic 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda cadranelor 

La săniuş dupâ  Ion Agârbiceanu 

Activitate în echipă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uite, vine Moş Crăciun! 

de Otilia Cazimir 

1. Completaţi cadranele: 

 
2. Completaţi:două însuşiri, trei acţiuni, o propoziţie formată din patru cuvinte,apoi citiţi poezioara ce

s-a format.-Cvintetul

Moşul

------------------------- ---------------------------- ------------------------

----------------------------------- --------------------------------  

4 .Realizaţi un desen cu titlul “Iarna”.   3. Scrieţi un text  din 5-7 propoziţii despre iarnă. 

 

 ……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 2. Scrieţi propoziţii despre iarnă, alcătuite din 2, 

3, 4 cuvinte: 

………………………………………………… 

…………………………………………………

………………………………………………… 

1. Transcrieţi primul fragment: 

  
……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………… 
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Fişă de lucru 

Evaluarea proiectului 
 

Ajutaţi-l pe Rudolf sa găsească cât mai mulţi reni pentru sania lui Moş Crăciun. 

Pentru fiecare exerciţiu rezolvat corect vei primi un ren ca să-l înhami  la sanie. 

SUCCES! 

1.Alcătuieşte câte un enunţ cu ajutorul cuvintelor: steluţe de omăt, sărbătoare sfântă, slava , 

brăduţ. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ordonaţi cuvintele şi scrieţi propoziţia obţinută: coborât, Batrânul, a, brăduţul, din, cerului, cu, 

slava. 

……………………………………………………………………………………………………………

… 

3. Completaţi versurile următoare: 

 

Cad fulgii mari……………………………….. 

Şi-n casă ……………… focul, 

Iar noi pe lângă ………………………………, 

Demult ……………………….” 

4. Daniela a cumpărat 35 de globuri roşii şi cu 17 mai puţine globuri albastre. 

Câte globuri a cumpărat Daniela? 

Rezolvare 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

R:……………… 

5. Notaţi cu A adevărat sau F fals în dreptul urmatoarelor enunţuri: 

Pădurile de brazi le întâlnim mai ales în zona de munte. 

Conul este floarea bradului. 

Frunza bradului este rotundă. 

 

Aţi rezolvat corect? Puteţi să-l coloraţi pe Rudolf! 

 

Dacă aţi terminat, puteţi desena sania lui Moş Crăciun! 
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TEHNICI DE DEZVOLTARE A CREATIVITATII LA 

SCOLARUL MIC PRIN ACTIVITATI INTEGRATE 
 

Prof. înv. primar CHIRAŢA CARAGOP 

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanţa 

 

Motto: „Gândirea există ca gândire numai prin creativitate .” 

Immanuel Kant 

 

Conceptul însuşi de creativitate a dobândit noi dimensiuni, în sensul că 

activitatea creatoare nu se manifestă numai în domeniul artei şi ştiinţei, aşa cum 

se gândea în trecut, ci potenţialităţile creative se afirmă şi sunt solicitate de 

toate sectoarele de activitate umană: artă, ştiinţă, tehnică, munca de organizare 

şi conducere, activitatea didactică etc. Existenţa unui potenţial creativ la 

şcolarul mic este explicată de fantezia, imaginaţia necontrolată a acestuia, 

absenţa cenzurii exercitată de factorul raţional, manifestarea spontaneităţii ca 

factor al creativităţii. Treptat spontaneitatea se supune stereotipurilor sociale şi 

culturale care caracterizează mediul uman. 

Creativitatea, în cadrul cunoaşterii, este un fenomen complex aptitudinal, 

ce ţine de intersectarea operaţională a celor mai importante procese cognitive şi 

noncognitive cu finalitate eficientă în luarea deciziilor şi în realizarea acţiunilor 

rezolutive după un plan elaborat independent sau dirijat raţional şi la timp. 

Factorii intelectuali şi nonintelectuali care asigură învăţarea creativă 

sunt: 

-dezvoltarea spiritului de observaţie şi, în mod progresiv, până la cele 

mai complexe capacităţi aptitudinale de gândire şi imaginaţie creatoare; 

-dezvoltarea aptitudinilor de ordin caracterial până la setul direcţional 

al personalităţii creatoare (corelaţia integrativă a intereselor,a aptitudinilor 

creatoare); 

-restructurări radicale în metodologia învăţării; 

-crearea unei atmosfere permisive în clasă care să favorizeze 

comunicarea, consultarea, conlucrarea în activitatea de învăţare. 

În procesul didactic nu suntem creatori de produse noi, ci 

cultivăm/formăm capacităţi, anume: supleţea gândirii, originalitatea, soluţii în 

rezolvări, satisfacţii de a găsi soluţii noi. 

Dacă elevii au descoperit prin propriile lor eforturi-de observaţie, de 

imaginaţie şi gândire- o insuşire mai puţin vizibilă a unui obiect, un aspect al 

unui fenomen sau proces, dacă au găsit o soluţie nouă de rezolvare a unei 

probleme, ori au redactat compuneri într-un mod personal, original sub aspectul 

conţinutului şi al formei, toate aceste genuri de activităţi pot fi considerate 

forme de manifestare a însuşirilor creative, care se cer stimulate şi dirijate. 

Prin conceperea activităţii şcolare sub forma creativă, sunt dezvoltaţi toţi 

parametrii creativi: fluenţă, flexibilitate, originalitate şi elaborare. 
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Dintre toţi parametrii creativităţii, cel mai reprezentativ este originalitatea. 

Acest parametru este definit operaţional ca unicitate a răspunsurilor, răspunsuri 

depărtate uzual. 

Copiii au capacitatea de a percepe frumosul, de a vibra în faţa celor mai 

„slabe” nuanţe. Ei pot imagina prin „cuvânt” sau „culoare” o lume misterioasă, 

tulburătoare, dar atât de frumoasă. Resursele creative ale copilului sunt 

nebănuite. 

Puterea cuvântului dă sentimentul curajului de a-şi exprima ideile, 

eliberându-se de teama paralizantă a criticii altora, oferă posibilitatea de a 

exploda în splendoarea imaginilor lumii, de a căuta răspunsuri în multitudinea 

de cunoştinţe de care dispune şi vrea să le deţină. Limba devine un instrument 

de afirmare şi de confirmare a dezvoltării intelectuale, un instrument de 

construcţii plastice care prevede posibilitatea saltului calitativ spre forme 

expresiv-imaginative elevate, cu un anumit grad de originalitate. 

Incitându-l la creaţie, dăm şansa copilului să trăiască şi să transmită 

sentimente, stări afective, stimulându-i nevoia de activitate, încredere în 

propriile forţe de exprimare. 

Putem crea cu farmec şi subtilitate o lume apropiată trăirilor şi gândurilor 

copilului. Nedumeririle şi descoperirile personajului îndrăgit sunt de multe ori 

şi ale micului cititor. Spontan, cartea devine un suport pentru dialog şi reflecţie. 

Citirea cărţii va deveni o experienţă de gândire. 

Copilul trebuie să trăiască, să vadă, să audă, să simtă, să creadă în ceea ce 

citeşte , să vadă dincolo de cuvânt. 

Prin explicarea sensului figurat al cuvintelor, al figurilor de stil folosite de 

autor, prin analogii şi contraste, copilul este condus spre descifrarea mesajului 

artistic, iar mai apoi este lăsat să interpreteze singur, să emită păreri personale 

asupra celor citite. 

Analiza contrastativă şi restructurarea conţinutului textelor determină o 

gândire fluidă şi flexibilă. 

O pată de culoare albastră a fost punctul de pornire pentru un exerciţiu de 

creativitate. După ce aceasta a fost pusă în relaţie cu o gamă variată de cuvinte 

(în prealabil s-au precizat nişte conexiuni posibile), imaginaţia copiilor s-a 

transpus în texte nebănuite. „Povestea eşarfei albastre” imagina o lume albastră, 

în care oamenii aveau până şi sufletul albastru, „iar visele lor pluteau în 

orizontul limpede şi veşnic albastru”. 

Copilul se joacă folosind cuvântul, dar în egală măsură prin culoare, 

element esenţial al vârstei, compune spaţiul de exprimare. De aceea, împletirea 

cuvântului cu „desenul” (culoarea), ilustrarea diferitelor scene sau personaje din 

poveşti, basme, prin intermediul culorilor este un exerciţiu creativ, atractiv şi 

interesant, cu reale valenţe formative. „Povestitul” cu creionul colorat, redarea 

tablourilor antrenează imaginaţia şi conduce la o atitudine creatoare faţă de 

frumos. 
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Relaţia dintre textul literar şi educaţia plastică se stabileşte prin folosirea 

unor mijloace comune de exprimare. Forţa cuvântului şi a culorii dă frâu liber 

imaginaţiei, ajută la exprimarea ideilor în forme artistice variate. Folosind şi 

limbajul plastic, textul literar este conştient receptat. 

Textele literare oferă modele de limbă, orientează elevii în redarea liberă, 

în exprimarea „originală”, dar şi în elaborarea unor compoziţii proprii. În aceste 

exerciţii, capacitatea de esenţializare şi de sinteză, chiar dacă apare într-o formă 

firavă, trebuie să fie încurajată pentru că înseamnă un pas important în 

dezvoltarea spiritului creator. 

Povestirile prin analogie sau prin contrast, creaţiile libere, întâmplările şi 

situaţiile pe care le creează elevii, solicită combinarea ideilor, reprezentărilor, 

cunoştinţelor de care dispun. 

Un exerciţiu creativ de continuare a unui text („Gândăcelul”-Emil 

Gârleanu) a solicitat imaginarea drumului până în vârful crinului şi apoi mai 

departe spre soare. Exerciţiul poate îmbina elementele reale şi fantastice, poate 

urma drumul de la cuvânt la culoare sau invers. 

Acţiunea poate fi redată gradat, prin nuanţe de culori până la punctul 

culminant, reliefând creşterea tensiunii. 

Drumul poate începe de la o pată de culoare completă sau un desen, o 

simplă linie şi să conducă la construirea metaforei. 

Un exerciţiu creativ, atractiv, a urmat aceeaşi cale: o gamă de culori ce pot 

sugera diferite construcţii verbale folosite mai apoi într-un text propriu. 

De pildă, s-au stabilit cuvinte-cheie ale unui posibil text: gând, nori, 

toamnă, mov. S-au construit metafore şi/sau comparaţii pentru fiecare cuvânt, s-

a realizat imaginea plastică corespunzătoare şi s-a redactat textul. 

Imaginea artistică face apel la sentiment, antrenează latura afectivă a 

psihicului. Decodarea mesajului artistic presupune şi reliefarea sentimentelor 

transmise prin intermediul textului. Trăirile afective pot fi şi ele redate prin 

grupe de culori calde, reci sau nuanţe ale aceleiaşi culori. 

Rolul mesajelor scrise rămâne doar unul orientativ care să încurajeze şi să 

stimuleze creativitatea, libertatea gândirii.  

Textul nu trebuie tratat simplist sub pretextul că ne adresăm unor copii ce 

nu au capacitatea de a înţelege limbajul metaforic sau anumite aspecte, ci 

urmând îndemnul lui George Coşbuc: „ca să poţi povesti copiilor, trebuie să-i 

iubeşti, trebuie să cauţi a le pricepe firea şi lumea aparte în care trăiesc, 

considerându-i ca şi pe oamenii mari”. 

Textul literar oferă permanent ocazii de a servi ca punct de plecare pentru 

exerciţii de dezvoltare a creativităţii elevilor.  Funcţionalitatea formativă a 

acestora este în mare parte condiţionată de gradul în care sarcina implicată este 

problematizată. Asemenea exerciţii nu cer reproducerea cunoştinţelor într-o 

ordine ştiută dinainte, ci evaluarea acestora în combinaţii inedite. 
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Dezvoltarea şi cultivarea creativităţii se poate înfăptui în diverse moduri şi 

la toate disciplinele, dar textul literar oferă multiple posibilităţi în acest sens, 

cultivând un limbaj expresiv şi nuanţat. 

Elevii obţin rezultate mai bune atunci când metodele de predare se 

adaptează stilurilor de învăţare: 

 

Metode şi tehnici de dezvoltarea a creativităţii la şcolarul mic prin 

activităţile integrate  - studiu aplicativ  

Toate metodele şi tehnicile de creativitate provoacă spiritul elevului, 

obişnuinţele lui mentale. Niciuna dintre ele însă nu prezintă o garanţie absolută 

de succes, tot aşa cum niciuna dintre acestea nu este universal valabilă. Oricum 

rămâne valabilă regula de bază a brainstormingului: cu cât mai multe metode 

aplicate, cu atât mai multe şanse de a ajunge la o soluţie interesantă.  

Astăzi, numeroase sisteme de educaţie fac paşi rapizi către o abordare 

integrată a curriculumului, unul dintre cei mai întâlniţi constând în organizarea 

disciplinelor pe arii curriculare, observând că există o serie de competenţe 

generale care constituie baza acestor arii largi. Introducerea temelor integrate în 

curriculumul obligatoriu sau în cel elaborat la nivel local a fost intens 

experimentată în anii din urmă. Instruirea integrată propune o abordare holistică 

şi constructivistă a procesului curricular care urmăreşte, prin stabilirea unor 

grade diferite de integrare la nivelul obiectivelor, conţinuturilor, metodologiei, 

conceptelor sau valorilor, atingerea unor rezultate complexe pentru care nu mai 

sunt suficiente cadrele  unei anumite discipline. 

 Noul Curriculum la clasele I-IV prevede asigurarea unui spaţiu destinat 

activităţilor inter şi transdisciplinare alături de cele monodisciplinare. Prin 

intermediul acestor activităţi se urmăreşte atingerea obiectivelor tuturor ariilor 

corriculare într-un context integrat.  

  

Abordarea transdisciplinară oferă posibilitatea de a răspunde dorinţei 

asidue de cunoaştere şi de a forma pârghiile, instrumentele necesare acestei 

cunoaşteri. Având în centrul ei demersurile intelectuale şi afective ale elevilor, 

această activitate are ca finalitate formarea unor competenţe cu caracter 

transdisciplinar, ce ţin nu numai de cunoaştere, ci şi de comunicare, creaţie, 

interacţiune socială.  

Din confruntarea dintre discipline, a fenomenelor şi proceselor complexe, 

transdisciplinaritatea face să apară noi puncte de intersecţie dintre discipline şi 

noi rezultate. Aceasta nu oferă o nouă viziune şi interpretare asupra „Naturii şi 

Realităţii”.  

Transdisciplinaritatea nu presupune elaborarea unei superdiscipline şi nici 

înfiinţarea de noi catedre, departamente şi obiecte de învăţământ, ci să realizeze 

punţi de legătură între discipline la ceea ce au în comun. Nu este pentru prima 

dată când acordăm în activitatea la clasă un spaţiu amplu activităţii 

transdisciplinare. Rezultatele obţinute cu elevii ne dau certitudinea necesităţii 
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continuării la obiecte, clase şi vârste diferite a acestor activităţi în variate forme 

de exprimare. Motivaţia ar fi următoarea: 

 - se realizează un cumul bogat de cunoştinţe;  

- se obţine cadrul propice de muncă intelectuală;  

- are loc sociabilizarea unor elevi prin coparticiparea acestora la lecţie;  

- se deprind cu anumite instrumente de lucru necesare muncii intelectuale;  

- se foloseşte activ factorul mass-mediei toate ducând la dezvoltarea 

imaginaţiei creatoare, a creativităţii; - cultivă cooperarea şi nu competiţia;  

- lasă mai multă libertate de acţiune şi de exprimare atât pentru elev cât şi 

pentru învăţător. Tema „Toamna” oferă multiple posibilităţi de realizare a unor 

activităţi transdisciplinare şi de învăţare prin cooperare.  

În acest context au fost vizate conţinuturile specifice dişciplinelor: 

Cunoaşterea mediului, Limba română, Matematică, Educaţie muzicală, Abilităţi 

practice, Educaţie plastică, Educaţie fizică. Activitatea s-a desfăşurat la clasa I, 

clasă pe care o conduc, spre sfârşitul lunii noiembrie. În cele ce urmează voi 

prezenta mai detaliat activitatea susţinută pe data de 22 noiembrie 2012, în 

cadrul cercului pedagogic- zona Sighişoara. Tema a fost „Chipul Toamnei”.  

Scopul activităţii: consolidarea, sistematizarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor 

despre anotimpul primăvara, sensibilizarea elevilor cu privire la acest anotimp, 

formarea şi consolidarea priceperilor şi deprinderilor prin realizarea unor 

felicitări proprii.  

Obiectivele urmărite au vizat obiectivele de învăţământ din Planul-cadru 

pentru clasa întâi. Forme de realizare a activităţii: frontală, individuală, pe 

echipe.  

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, 

munca independentă, munca în echipă, jocul didactic.  

Tipuri de evaluare: formativă, individuală, în echipă. Scenariul didactic a 

cuprins următoarele momente:  

1. Pregătirea elevilor pentru activitate – materialele necesare: carton 

colorat, flori şi frunze presate în cadrul unei activităţi de observare în natură, 

aracet, foarfecă zimţată. 

 2. Stârnirea interesului elevilor printr-o ghicitoare a cărei răspuns a fost 

cuvântul „anotimpurile”.  

3. Discuţii despre anotimpuri prin prezentarea conţinutului lecturii „Moşul 

An” care avea patru fiice.  

Elevii au avut de realizat un desen pornind de la întrebarea: „la ce vă 

gândiţi când auziţi cuvântul „toamna”? Cu ajutorul desenelor realizate de elevi 

se realizează la tablă „ciorchinele” având în centru cuvântul „toamna”. Se 

discută mai detaliat despre acest anotimp prezentat în poveste de cea de-a  III-a 

fiică a anului „Toamna”. 

 Am folosit ca material didactic planşa „Roata anotimpurilor” 

confecţionată de mine, jetoane cu fructe şi legume de toamnă, flori de toamnă. 

Munca pe grupe. Grupa nr.1 elevii cu inteligenţa verbală/lingvistică dezvoltată 
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predominant: - lauda legumelor şi a fructelor sub formă de dialog; -dialog între 

greiere şi furnică, argumente pro şi contra comportamentului fiecărei insecte  

 

Grupa nr.2 elevii cu inteligenţa logico-matematică dezvoltată predominant:  

- ordonaţi etapele dezvoltării unei plante (mugure, sămânţă, tulpină, flori, 

frunze, rădăcină, fructe) 

 - compuneţi o problemă pornind de la exerciţiul 3+4-2  

 

Grupa nr.3 elevii cu inteligenţa muzicală devoltată predominant - intonaţi 

cântecul „Supa de zarzavat”  

 

Grupa nr.4 elevii cu inteligenţa corporal-kinestezică dezvoltată 

predominant - executaţi mişcări care sugerează acţiunile: a culege legumele, a 

căra sacii, a hrăni păsările, a aduna cocenii - simulaţi comportamentul 

greieraşului, al furnicii, al plantelor in timpul ploii şi după ploaie  

4. Prezentarea sarcinilor de lucru în vederea confecţionării rochiţei Zânei 

„Toamna”. 

 5. Momentul de muncă independentă pe grupe. Stabilirea definiţiei şi a 

„locuitorilor”. Toamna: - a cui? (a roadelor bogate, a ierbii veştejite, a păsărilor 

călătoare, a copacilor dezfrunziţi) - care-i sunt locuitorii? (crizantemele, fructele 

şi legumele coapte, frunzele arămii şi aurii, păsările călătoare)  

Toate adunate în „Casa” anotimpului toamna, unde elementul de 

creativitate primează. Culoarea şi-a spus în continuare cuvântul. Casa are 

„suflet”, „respiră”, iar locuitorii privesc pe ferestre. Astfel nu poţi uita nici 

caracteristica anotimpului şi mai mult chiar „casa” căreia tu i-ai construit totul. 

Gândul curat al copilului prinde viaţă şi dă lumină.  

 

6. Expunerea lucrărilor realizate şi evaluarea lor după criteriile stabilite - 

aprecierea lucrărilor. Lucrările au fost în proporţie de 100% realizate după 

cerinţele impuse. Astfel sau putut observa priceperile şi deprinderile dobândite 

de elevi în cadrul orelor anterioare de abilităţi practice. 

 

 7. Prezentarea scenetei „Toamna”. Aceste momente au creat o atmosferă 

relaxantă şi un sentiment de mulţumire. Elevii au fost fericiţi să audă (şi să 

vadă) aprecierile pozitive venite atât din partea mea cât şi din partea doamnelor 

învăţătoare care au participat la lecţie. Toate acestea converg spre o „curgere” a 

celor ştiute, spre o înlănţuire a frumuseţii cuvântului, culorii şi cântului. Starea 

emoţională va avea ecoul dorit, iar elementul de transdisciplinaritate s-a legat, a 

făcut ca elevul să spună, să cânte, să deseneze, să „ştie” un anotimp mai puţin 

rigid şi în forma sa tipică, aşa cum se prevedea, poate strict,  programa şcolară. 

 La competenţele propuse toţi cei 20 elevi au obţinut calificativul F.B. 

Aşadar, noile metode se bazează pe toate formele de organizare a activităţilor 

(individual, perechi, grup şi frontal), clasa de elevi devenind o comunitate de 
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învăţare, în care fiecare contribuie atât la propria învăţare, cât şi la procesul de 

învăţare colectiv. 

 Elevii sunt solicitaţi să apeleze la acele surse care îi ajută să rezolve 

problemele şi sunt implicaţi în experienţe de învăţare complexe, proiecte din 

viaţa reală prin care îşi dezvoltă cunoştinţele şi deprinderile. Formarea unui 

anumit stil de muncă este un rezultat gândit după mai multe contribuţii, 

îmbunătăţit pe mai multe etape. Este un rezultat complex al muncii anterioare, 

la care elevii au participat, un punct de plecare pentru viitor, menit să ridice pe 

un plan superior creativitatea gândirii.  

 

Concluzii  
Încurajarea tendinţei de creativitate a şcolarului mic trebuie să constituie o 

obligaţie morală a fiecărui învăţător pentru că procesul de învăţământ oferă 

diverse şi bogate prilejuri de cultivare a creativităţii. Formarea unui anumit stil 

de muncă este un rezultat gândit după mai multe contribuţii, îmbunătăţit pe mai 

multe etape. Este un rezultat complex al muncii anterioare, la care elevii au 

participat, un punct de plecare pentru viitor, menit să ridice pe un plan superior 

creativitatea gândirii.     

Pregătirea mea de zi cu zi, modul meu de lucru, felul de organizare şi de 

desfăşurare al oricărei lecţii, au făcut să existe aceste posibilităţi. Prin ceea ce 

am făcut mereu, m-am gândit că va depinde prezentul şi apoi evoluţia 

intelectuală a elevilor. Lucrarea de faţă a reuşit să confirme atât ipotezele cât şi 

obiectivele de la care am pornit, neavând pretenţia că plaja de specialitate este 

atotcuprinzătoare şi a spus totul despre tehnicile de lucru în cadrul orelor la 

ciclul primar şi influenţa lor asupra creativităţii şcolarului mic.  

Fără a avea pretenţia că toate tehnicile au fost însuşite de copii şi că toţi le 

stăpânesc foarte bine, consider că strădania mea de a le fi prezentat nu a rămas 

fără urmările scontate, acelea de a le fi trezit interesul pentru muncă, de a le fi 

dezvoltat imaginaţia, spiritul de iniţiativă, fantezie, gustul pentru frumos 

(estetic) având totodată siguranţa că activităţile din clasele ce vor urma vor fi 

mult mai uşor înţelese şi rezolvate.  

 

Incitând mereu copilul, vom urma îndemnul poetului Tudor Arghezi: „să 

nu lăsăm cuvintele nici să doarmă, nici să amorţească, nici să zacă, nici să 

moară. Ele sunt comoara noastră de mare avuţie”. 

Citind, desenând, comentând, copiii învaţă…”să gândească”, deprinzând 

strategii şi subtilităţi ale gândirii logice, învăţând să pună întrebări, să exprime, 

dar şi să susţină puncte de vedere, să comenteze, să evalueze, să imagineze. 

Folosind cuvântul şi culoarea, copilul se joacă cu plăcere, pentru că „nicio 

jucărie nu e mai frumoasă ca jucăria de vorbe.” (Tudor Arghezi) 
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UTILIZAREA METODELOR INTERACTIVE 

ÎN LECŢIILE DE GEOGRAFIE LA CLASA A IV-A 
 

Prof. înv. primar Carmen-Cristina Diaconu 

Şcoala Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei – Suceava 

 

             Introducere 

Activizarea este o cerinţă a învăţământului modern, activ şi eficient, 

subordonată obiectivelor educaţionale urmărite. A învăţa conştient înseamnă a 

participa activ la actul învăţării, fapt care necesită înţelegerea profundă a 

materialului de învăţat. Activizarea se bazează pe mecanismele inteligenţei, ale 

operaţiilor gândirii, operaţii care funcţionează doar în măsura în care sunt 

provocate simultan, prin acţiunile în care este antrenat elevul. 

„Metodele active/ activ-participative sunt modalităţi de acţiune educativă 

centrate pe elev şi, mai exact, pe activitatea de învăţare a acestuia, pe operaţiile 

mintale şi practice pe care le realizează acesta.” (Bocoş, M., 2002). 

 

Avantajele metodelor interactive 

 Metodele interactive sunt veritabile pârghii de educaţie şi de socializare. 

Utilizarea lor prezintă multiple avantaje, dar, trebuie să admitem, şi anumite 

limite. Şansa unui elev de a emite un mesaj direct este mai mare dacă se 

organizează activitatea în perechi sau în grupuri. Elevii îşi dezvoltă abilităţile de 

comunicare, deoarece nu le este teamă să adreseze întrebări colegilor sau să 

emită păreri personale. 

 Elevii au abilităţi diferite. De aceea, fiecare din ei va putea participa la 

realizarea sarcinii prin ceva specific lui. Nu se va putea sustrage de la activitate, 

fiindcă membrii grupului/ perechea nu vor accepta pasivitatea. El are libertatea 

de exprimare a ideilor determinată de diminuarea evaluării, fapt care duce la 

creşterea gradului de implicare în activitate. Totodată creşte responsabilitatea 

elevului faţă de propria învăţare, elevii conştientizând că realizarea sarcinii 

depinde de reuşita proprie . Elevii „buni” învaţă adesea mai mult, mai profund şi 

mai temeinic, îi ajută să înţeleagă şi să-i înveţe şi pe cei mai „slabi”, formându-şi 

deprinderi de rezolvare de  probleme, de preluare de roluri, de conducere. 

 Învăţarea se realizează în ritm propriu, fiecare elev constituie o resursă 

care poate fi valorificată. Elevii îşi împărtăşesc reciproc experienţe, cunoştinţe, 

sentimente, emoţii, bucurii, nemulţumiri, îşi dezvoltă procesele gândirii, 

imaginaţia, creativitatea, prin diversele tehnici utilizate, se stimulează şi se 

apreciază reciproc, găsesc mai multe idei pentru soluţionarea problemei, se 

dezvoltă abilităţi necesare rezolvării problemelor, se abordează o problemă din 

mai multe perspective, motivaţia devine intrinsecă. Ei învaţă să asculte activ, să 

discute cu ceilalţi, să pună întrebări, să-şi respecte unii altora opiniile, să ia 

decizii pe baza acordului comun, a argumentării logice. Astfel creşte şi eficienţa 

învăţării. 
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 Metodele interactive determină dezvoltarea abilităţilor de cooperare. 

Membrii grupului descoperă ce abilităţi are fiecare membru şi le valorifică 

pentru rezolvarea sarcinii, dobândesc încredere şi stimă de sine când sunt 

apreciaţi, învaţă cum să se stimuleze, să se ajute sau să se sancţioneze, nu există 

teama  de a fi sancţionaţi pentru erori. Relaţiile dintre membrii grupului sunt de 

egalitate şi nu de subordonare. Învaţă să se respecte reciproc, să fie mai toleranţi, 

deşi între ei există diferenţe legate de capacităţile de învăţare, diferenţe etnice, 

de gen, diferenţe sociale. Se formează atitudini pozitive: spirit de echipă, de 

cooperare, empatie, aprecierea şi valorizarea diversităţii multietnice. Elevii 

conştientizează propria identitate şi o consolidează, prin autoevaluare şi 

compararea cu ceilalţi,  iar prin confruntarea cu ceilalţi dobândesc capacitatea de 

a face faţă adversarului, dar şi stresului. Ei vor căpăta încredere în sine şi în 

capacitatea lor de a se schimba, fapt care va duce la dezvoltarea identităţii 

personale. „Prin experimentarea unor situaţii de învăţare prin interacţiune cu 

ceilalţi şi printr-o mai bună cunoaştere a eului, elevii devin mai flexibili şi mai 

adaptabili într-o societate schimbătoare, complexă, imprevizibilă.” (Dulamă, E. 

2008). 

 Atitudinea faţă de mediul educaţional şcolar se schimbă. Profesorul nu 

mai este văzut ca o autoritate, ci ca un prieten, un îndrumător care organizează 

învăţarea şi oferă sprijin la nevoie. Prin dispariţia multor factori de stres, 

climatul clasei devine plăcut şi se creează o stare de confort. Clasa va deveni 

astfel un plăcut mediu de învăţare. 

 

Limitele metodelor interactive 

 Metodele interactive au şi o serie de limite. Din cauza agitaţiei care se 

creează în clasă, ele sunt mult mai obositoare, atât pentru elevi cât şi pentru 

cadrele didactice. Presupun mai mult timp de pregătire din partea cadrului 

didactic, necesită  eforturi de proiectare, materiale şi măsuri speciale de 

diminuare a riscului de a apărea situaţii neprevăzute, care ar bulversa întreaga 

activitate. Pot apărea şi dezavantaje la nivel  evaluativ, fenomene de 

„contagiune”  între răspunsuri.  În aplicarea acestor metode trebuie introduse 

elemente de creativitate,  pentru a evita devalorizarea lor prin repetiţie, pentru a 

evita monotonia. 

 

Exemple de metode interactive utilizate în orele de geografie: 

 

 Copacul ideilor 

Sarcina de lucru: Scrieţi cuvântul-cheie „Judeţul Suceava” într-un 

dreptunghi situat la baza foii, în partea centrală. De la acest dreptunghi, spre 

partea superioară, asemeni crengilor unui copac care se ramifică,  scrieţi toate 

cunoştinţele legate de acest subiect, apoi  încercuiţi-le. 

 Metoda „Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat” 

 Sarcina de lucru:  
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 - Se distribuie elevilor  o coală de hârtie cu un tabel cu 3 rubrici: în 

prima coloană, „ŞTIU”, vor nota cunoştinţele pe care le au despre vecinii 

României. 

 - Li se cere elevilor să întocmească o listă de întrebări referitoare la ce 

doresc să afle despre vecinii României şi să le scrie în  rubrica „VREAU SĂ 

ŞTIU”. 

 - Li se prezintă elevilor un text despre Vecinii României. Timp de 10 

minute, după citirea textului, trebuie să găsească răspunsurile la întrebările puse 

de ei (în rubrica anterioară) şi să completeze rubrica „AM ÎNVĂŢAT” 

 

 Diagrama Venn 

Sarcina de lucru:  Desenaţi fiecare în caiet două cercuri parţial suprapuse. 

Comparaţi dealurile şi câmpiile, stabilind asemănările şi deosebirile dintre cele 

două forme de relief. Într-un cerc scrieţi elementele esenţiale prin care se 

caracterizează dealurile, iar în celălalt elementele caracteristice câmpiilor. În 

spaţiul în care se suprapun cele două cercuri scrieţi asemănările dintre cele două 

unităţi majore de relief.  

 

 Turul galeriei 

Sarcina de lucru: Lucraţi individual timp de 20 de minute. Fiecare elev va 

desena un peisaj din Vatra Dornei, apoi va afişa  posterele pe pereţii clasei, 

formând o veritabilă expoziţie. La semnalul învăţătoarei, elevii trec de la un 

poster la altul pentru a examina desenele realizate de colegi. Vor scrie 

comentariile şi observaţiile pe marginea desenelor.    

 

 Cvintetul 

Sarcina de lucru: Timp de cinci minute scrieţi fiecare câte un cvintet 

despre Suceava,  respectând regulile:  

1. Primul vers conţine un singur cuvânt-cheie, de obicei un substantiv – 

Suceava, care va fi explicitat în versurile următoare. 

2. Al doilea vers este format din două cuvinte, de obicei adjective, care 

descriu subiectul poeziei. 

3. Al treilea vers este format din trei cuvinte, de obicei verbe la gerunziu, 

care exprimă acţiuni. 

4. Al patrulea vers este format din patru cuvinte, care exprimă sentimentele 

autorului faţă de subiectul abordat. 

5. Ultimul  vers este format dintr-un cuvânt, care exprimă esenţa 

subiectului. 

 

 Tehnica „Ciorchinelui” 

 Scrieți cuvântul „Vatra Dornei”  în mijlocul unei foi goale din caiet. 

Încercuiţi-l. Scrieţi toate cuvintele care vă vin în minte despre relief. Încercuiţi-

le, apoi legaţi-le prin linii de cuvântul-cheie sau de cuvintele scrise ulterior.  
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 Jurnalul cu dublă intrare  

Sarcina de lucru: Citiţi cu atenţie, individual, textul „Legenda Dornei” şi 

alegeţi un fragment care v-a impresionat în mod deosebit. Printr-o linie verticală 

împărţiţi pagina de caiet în două. În partea stângă scrieţi fragmentul ales, iar în 

partea dreaptă notaţi comentariile referitoare la acesta. Timp de lucru: 20 de 

minute.  

 

Fragmentul ales Comentarii 

  

 

 Puzzle  

Sarcina de lucru: Alcătuiţi grupuri de câte trei. Fiecare grup va amplasa 

două scaune spate în spate. Pe un scaun va sta un elev care are rolul de receptor 

(dominanta kinestezică), iar pe celălalt unul care are rolul de emiţător 

(dominanta vizuală). Al treilea elev, observatorul (dominanta auditivă) se va 

aşeza lateral pe un scaun pentru a-i putea privi pe cei doi. Emiţătorul are la 

dispoziţie imaginea ce va fi reconstituită de către receptor – Harta judeţului 

Suceava. Receptorii primesc în plicuri piesele din care vor reconstitui figura. Ei 

vor deschide plicul la semnalul învăţătoarei.  Emiţătorul indică pe rând locul 

fiecărei piese din imaginea de reprodus, iar receptorul realizează figura, având 

dreptul de a adresa întrebări. Exerciţiul se încheie atunci când primul grup a 

realizat imaginea. 

 

 Jocul denumirilor geografice: 

Sarcină de lucru: Un elev începe să spună alfabetul, până când altul spune 

Stop!. Fiecare elev are în faţa sa un tabel care cuprinde în rubricile de pe primul 

rând următoarele substantive: oraşe, sate, ape, munţi, plante, animale, punctaj. 

 Elevii completează tabelul cu denumiri care încep cu litera la care s-a 

oprit elevul care a spus alfabetul. Când unul din elevi a terminat de completat 

tabelul, spune Stop!, iar ceilalţi se opresc. Elevii îşi acordă punctaj pentru fiecare 

răspuns corect. Suma punctajului este scrisă pe fiecare rând. Va câştiga elevul cu 

punctajul cel mai mare. 

Litera Oraşe Sate Ape Munţi Plante Animale Punctaj 

        

  

 

Concluzii 

„Instruirea interactivă reprezintă un tip superior de instruire, care se 

bazează pe activizarea subiecţilor instruirii, pe implicarea şi participarea lor 

activă şi deplină, precum şi pe instaurarea de interacţiuni, schimburi intelectuale, 

de idei, confruntare de opinii, argumente etc. între aceştia.” (Bocoş, M., 2002). 

Într-o învăţare interactivă elevul se implică efectiv, deplin, intens, profund, 

cu toate dimensiunile personalităţii sale: intelectuală, afectiv-voliţională, socială, 
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fizică. Metodele şi tehnicile interactive determină solicitarea mecanismelor 

gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii. Totodată, ele constituie 

mijloacele prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi 

capacităţile elevilor de a folosi roadele cunoaşterii, transformând exteriorul în 

facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea. De 

asemenea, metodele interactive promovează interacţiuni între elevii clasei,  ceea 

ce duce la  o învăţare eficientă, la cooperare cu colegii, la implicare efectivă în 

activităţile desfăşurate.  
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ABORDAREA DE TIP INTEGRAT  

A CONŢINUTURILOR ÎNVĂŢĂRII 
 

                                                          prof. înv. primar Cristina Daniela Rus  

            Şcoala Gimnazială nr.11 „Dr. Constantin Angelescu”- Constanţa 

 

Educaţia reprezintă axul principal al formării personalităţii umane. 

„Educaţia nu este pregătire pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi” spunea John 

Dewey. 

În societatea de astăzi, când cunoaşterea umană se află într-un proces 

continuu de diferenţiere, când apar noi discipline care se adaugă celor deja 

existente în învăţământ, tendinţei de diferenţiere încearcă să i se opună tendinţa 

de integrare. Explozia informaţională conduce nu numai la creşterea cantitativă 

a cunoştinţelor, ci şi la esenţializare, la integrare. 

 Progresul uimitor al civilizaţiei contemporane, explozia informaţională, se 

resimt şi în învăţământul   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 centrată pe copil”, 

„învăţarea prin descoperire”,  „inteligenţa emoţională”, „parteneriat 

educaţional”. 

Predarea  integrată  a  conţinuturilor  a  cunoscut  o  extensie  relativ  rapidă  

în  învăţământul preşcolar şi primar. Aceasta  se dovedeşte  a fi  o  reală soluţie  

pentru o  mai  bună corelare  a ştiinţei  cu  societatea,  cultura,  tehnologia  şi  „ 

presupune  stabilirea  unor  relaţii  strânse, convergente,  între  următoarele  

elemente:  concepte,  abilităţi,  valori,  aparţinând  disciplinelor şcolare 

distincte.”  (De Landsheere – 1992)   

 Abordarea integrată a curriculum-ului pune accentul pe formarea unor 

competenţe, atitudini şi valori transversale şi transferabile, utile pentru 

dezvoltarea personală şi socială a elevilor. Curriculum-ul integrat presupune o 

anumită modalitate de predare şi o anumită modalitate de organizare şi 

planificare a instruirii ce produce o inter-relaţionare a disciplinelor, astfel încât 

să răspundă nevoilor de dezvoltare a elevilor.  

Integrarea este: 

 Acţiunea de a face să interrelaţioneze diverse elemente pentru a constitui 

un tot armonios, de nivel superior, a aduce părţi separate într-un întreg unitar, 

funcţional, armonios. 

 Sinonime pentru integrare: fuziune, armonizare, încorporare, unificare şi 

coeziune.  

Principalele niveluri ale integrării sunt următoarele:  

-  integrarea intradisciplinară  

-  integrarea multidisciplinară  

-  integrarea pluridisciplinară  
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-  integrarea interdisciplinară  

-  integrarea transdisciplinară  

Integrarea  intradisciplinară  vizează  organizarea  şi  predarea  unor  

conţinuturi interdependente, aparţinând aceluiaşi domeniu de studiu, în vederea 

rezolvării unei probleme , studierii  unei  teme  sau  dezvoltării  unor  abilităţi.  

(G. Guerin  –  „Dictionnaire  actuelle de education”, 1993). Acest tip de 

integrare oferă învăţătorului şi elevilor parcurgerea rapidă a  unui  volum  mare  

de  cunoştinţe,  însă  dintr-o  singură  direcţie.  Organizarea  şi  predarea 

intradisciplinară a conţinuturilor reprezintă încă axele curriculumului tradiţional.  

Integrarea multidisciplinară  presupune  juxtapunerea unor  conţinuturi  

diverse,  uneori  fără relaţii aparente între ele. Conţinuturile care aparţin unei 

anumite discipline sunt predate prin mijloace specifice fiecărui domeniu, 

folosind argumentaţiile altor discipline.  

Integrarea  pluridisciplinară  presupune  studierea  unui  conţinut  dintr-o  

disciplină  prin intermediul  mai  multor  discipline  deodată.  Cercetarea  

pluridisciplinară  aduce  un    plus  de informaţie disciplinei în cauză, dar 

favorizează exclusiv disciplina respectivă.  

Integrarea  interdisciplinară  reprezintă  o  formă  de  cooperare  între  

discipline  diferite referitor la un anumit proces, fenomen, a cărui complexitate 

poate fi explicată, demonstrată, rezolvată numai prin acţiunea convergentă a mai 

multor puncte de vedere. Se poate realiza atât la nivelul macroeducaţional (cel al 

proiectării şi elaborării curriculumului: plan cadru, programe, manuale), cât  şi  

la  nivel  microeducaţional  activitatea de  predare  –  învăţare – evaluare). Deşi 

conţinuturile proiectate în această manieră corespund mai bine necesităţilor 

actuale,  conducând  la  o  mai  bună  înţelegere  a  realităţii  de  către  elevi,  

finalitatea interdisciplinarităţii rămâne înscrisă în cadrul cercetării 

interdisciplinare. 

Integrarea transdisciplinară presupune o întrepătrundere a mai multor 

discipline care poate genera apariţia unor domenii  noi  de  cunoaştere.  

Transdisciplinaritatea vizează  studierea, explorarea proceselor şi fenomenelor 

complexe, conducând la intensificarea  relaţiilor dintre discipline  şi  

descoperirea unor  noi  orizonturi  ale cunoaşterii.  Finalitatea sa este  

înţelegerea lumii prezente. 

Ce înseamnă curriculum integrat?   

În contextul şcolarităţii, curriculum integrat este produsul educaţiei centrate 

pe copil, în care accentul este pus pe importanţa necesităţilor, intereselor 

copilului şi a stilului propriu de învăţare (Teoria inteligenţelor multiple). Potrivit 

S. Drake (1998), 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.   
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Copiii au nevoie de ajutor pentru a realiza legături cu comunitatea în care 

trăiesc, fapt pentru care, curriculumul include activităţi în care elevii dobândesc 

anumite cunoştinţe, abilităţi, competenţe aplicabile în viaţa reală, aceştia 

devenind participanţi activi în viaţa comunităţii. 

Printre avantajele utilizării curriculumului integrat se pot enumera:  

-  Învăţarea bazată pe proiect;  

- Aduce un plus de calitate cunoştinţelor, acestea fiind  dobândite profund 

şi pe o perioadă de  timp  îndelungată  (copiii  identifică  mai  uşor  relaţiile  

dintre  idei  şi  concepte  dintre temele abordate în grădiniţă şi cele din afara ei );  

-  Conţinuturile pot fi parcurse într-un timp relativ scurt;  

-  Utilizarea predării în echipă (formată din mai multe învăţătoare);   

-  Învăţarea prin cooperare, care  presupune  dezvoltarea  relaţiilor  

interpersonale,  prin realizarea unei comunicări deschise cu membrii grupului, 

acceptarea opiniei celorlalţi, dar şi dezvoltarea intrapersonală, deoarece copiii 

devin mai responsabili în procesul învăţării;  

- Învăţarea activă, ce are la bază utilizarea metodelor de predare active, 

activ-participative, interactive;  

- Aplicarea inteligenţelor multiple în procesul de predare-învăţare-evaluare;  

-  Promovarea atitudinilor pozitive;  

-  învăţătorul  devine un facilitator al activităţilor desfăşurate (mai mult 

decât o sursă de informaţii);  

-  Implicarea  comunităţii  în  activităţile  educative,  prin  realizarea  de  

parteneriate educaţionale.  

 

CARACTERISTICI DEFINITORII ALE ACTIVITĂŢII 

INTEGRATE 

 Finalităţile activităţii integrate sunt selectate din listele de obiective-

cadru şi de referinţă ale disciplinelor, iar obiectivele acesteia vor constitui un set 

unitar şi restrâns de patru-cinci obiective, cu referire directă la experienţele de 

învăţare vizate (nu sunt sarcini de învățare, ci obiective !).  

 Conţinuturile abordate sunt selectate şi abordate în strânsă relaţie cu 

nucleul de integrare curriculară (tema anuală de studiu, tema proiectului 

tematic/tema săptămânii, tema zilei, tema activității integrate) 

 Fiecare din situaţiile de învăţare proiectate şi desfăşurate în cadrul 

activităţii integrate contribuie la explicitarea, analiza, rezolvarea temei activităţii 

(tema activității este una singură !).  

 Activitatea integrată trebuie să vizeze antrenarea de abilităţi disciplinare 

şi/sau transferabile, oferind copiilor ocazii de comunicare, cooperare, utilizare a 

unor surse variate de informaţii, investigaţie, experimentare, identificare de 

soluţii, testare de ipoteze etc.   
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PAŞI ÎN PROIECTAREA UNEI TEME CURRICULARE 

 Identificarea/selectarea temei (apropiată de viaţa de zi cu zi a elevilor, 

suficient de largă pt. a permite dezvoltarea unor activităţi de învăţare diverse, să 

facă apel la cunoştinţe, experienţe, competenţe anterioare, să poarte un nume 

etc.) 

 Identificarea asociaţiilor semnificative şi realizarea unei imagini globale 

asupra temei (legăturile pe care fiecare disciplină le poate avea cu tema, 

construirea structurii – harta conceptuală, întrebările călăuzitoare, primele 

consultări cu potenţialii colaboratori externi) 

 Definirea rezultatelor asteptate (obiective/competenţe/valori/atitudini 

etc.) 

 

DIFICULTĂȚI... încă prezente 

 stabilirea și înregistrarea temei activității integrate; 

 conceperea obiectivelor și numărul acestora (nu mai mult de 10 și nu 

sunt sarcini de învățare; legătura lor cu tema, conținutul activității și cu 

evaluarea rezultatelor); 

 elaborarea scenariului activității; 

 fragmentări nejustificate în conținutul activității integrate  

 modalitatea de organizare a mediului educațional; 

 modalitatea de concepere a evaluării (legătura ei cu tema, obiectivele și 

conținutul!)  

 

CONCLUZII  

  Integrarea conţinuturilor şcolare este o necesitate şi un deziderat;  

  Strategiile de predare/ învăţare integrată, precum şi nivelurile la care 

acestea se realizează sunt condiţionate de o multitudine de factori, de natură 

obiectivă şi subiectivă;  

  Aceste modalităţi de integrare au avantaje, dar şi dezavantaje;  

  Abordarea integrată a conţinuturilor se încadrează în seria noilor orientări 

educaţionale, pe care numeroase cadre didactice au transformat-o de-a lungul 

timpului din premisă educaţională în demers educativ utilizat în mod frecvent în 

practica de zi cu zi;  

  Consideram că activităţile integrate sunt de o reală importanţă în eficienţa 

actului didactic, totuşi, suntem de părere că nu trebuie făcută o delimitare bruscă 

între activităţile tradiţionale şi cele integrate, în sensul că izolându-le şi 

organizând procesul instructiv-educativ doar în baza unui tip de activitate sau 

altul, nu vom obţine acelaşi rezultat ca şi în cazul în care în planificarea 

activităţii pedagogice încercăm împletirea fructuoasă a acestor tipuri de 

activităţi;  

  Cadrului didactic îi revine rolul de a se orienta spre folosirea celor mai 

eficiente căi şi metode, indiferent dacă ele îşi au originea într-o alternativă 

pedagogică modernă sau în pedagogia tradiţională. În acelaşi timp, cadrul 
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didactic este cel care realizează integrarea, compatibilizarea conţinuturilor şi 

stabileşte relevanţa acestora în raport cu cerinţele curriculare şi aşteptările 

comunităţii.  
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LIDA – ABORDARE INTEGRATĂ,  

ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ 
 

Prof. de limba și literatura română Mirela Savin  

Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” 

Prof. de matematică Maria Sarău  

Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” 

 

Chiar dacă există probleme privind datarea biografică (15.01.1850), există, 

însă, însemnarea tatălui (14.12.1849). Mihai Eminescu nu  are origine 

aristocratică, este fiul lui  Gheorghe şi al Ralucăi Eminovici (erau boieri 

căminari, îşi cumpăraseră o moşie răzeşească și au au avut 11 copii, Eminescu 

fiind al șaptelea), a repetat clasa a unsprezecea din cauza matematicii, pe care o 

va studia, peste ani, sub forma de matematici superioare. Totuși, Mihai 

Eminescu este cel mai reprezentativ scriitor român, cel care va contura un stil și 

care va influența operele viitorilor scriitori și nu numai. Viața lui Eminescu este 

una plină de experiențe care au avut rolul de a îi forma un anumit tipar, de a îi 

îmbogăți paleta inspirației și de a revaloriza ceea ce pașoptiști deja începuseră. 

Eminescu a fugit de la școală cu o trupă de teatru, în 1865, culege texte 

folclorice, scrie versuri. Anul  1867 îl găsește ca actor și sufleour în trupa lui 

Iorgu Caragiale, în 1868 este în trupa lui Pascale, iar în 1869 devine membru al 

Orientului al lui Grigore Grandea. Astfel, toate aceste călători îi influențează 

devenirea și formarea. Putem constata faptul că motivele de sorginte folclorică 

se îmbină armonios cu motive neoclasice (cunoştea antichitatea greco-latină, e.g. 

Horaţiu) şi pe înaintaşi, lucru care se observă cel mai bine în textul Odă (în 

metru antic). 

Acest prim Eminescu rămâne fundamental ataşat de modelele 

paşoptismului din simplul motiv că în poezia începuturilor există abuz de epitete 

ornante, predominanţă a enumeraţiilor, discursivitate mai mult logică decât 

poetică, fiind o poezie cuminte, conformă cu codul oficial în care se întrezăresc 

elemente  de noutate, iar comparaţiile tind să se emancipeze de modelul 

paşoptist (e.g. stele, flori, filomele, ochii iubitei). Dar, ceea ce reprezintă un 

element de noutate, Eminescu reușește a construi comparaţii între elementele 

concrete şi abstracte (,,lumina arde geana...”, unde element fizic, obiectiv, 

concret- lumina este comparată cu visul- lumină difuză, care este ambiguă, 

palidă etc.). Mai mult decât atât, limbajul este forma poetică de expresie în sine 

care impunea nişte necesităţi. Analizând, per ansamblu lirica eminesciană, se 

deduce faptul că antumele sunt încadrabile paşoptismului târziu. Postumele sunt 

texte care reprezintă atelierul etapei următoare, sunt mult mai curajoase, 

reprezentând atitudini poetice noi, cum ar fi, spre exemplu, Serata, text rescris 

de trei ori. Abia cu 1863 vorbim despre conturarea modelului eminescian. 

Limbajul poetic se transformă astfel încât dispar ornamentele epitete, predomină 

metaforizarea metaforizarea limbajului poetic, lucru care se observă în texte 
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precum Înger şi demon, Împărat şi proletar etc. Perioada maturităţii, 1872-1878, 

este cea a romantismului fundamental, existând o mutaţie: resimte ruptura de 

copilăria paradisiacă de la Ipoteşti. Tot acum depistăm o meditaţie profundă 

asupra timpului: pe de o parte, timpul este etern, mitic se regenerează veşnic, 

este un timp paradisiac, iar, pe de altă parte, există timpul istoric, obiectiv, un 

timp al degradării, al perimării, este timpul vieţii adulte, drumul spre moarte. În 

plus, se refugiază mereu în trecut, ca în Trecut-au anii, O, rămâi, Revedere, 

texte în care instanţa poetică se percepe pe sine ca fiind într-un proces continuu 

de degradare, de devenire, încearcă să se sustragă prin refugiul imaginar în 

copilărie. Identificăm elemente cheie ce vor fi reluate, peste ani de Emiade, 

Barbu, Stănescu și transfigurate artistic. Astfel, avem întoarcerea la centru 

(Eliade), codrul (este adolescenţa, copilăria) exprimă timpul regenerării şi al 

vieţii veşnice. Poemele descriu un fel de pelerinaj către centru. Întoarcerea în 

timp pare involuţie, dar înseamnă a vedea dincolo de aparenţe, întoarcerea nu 

este posibilă. Stagnarea în acel increat (Barbu) nu mai este posibil, adultul nu 

mai poate înţelege acel paradis. Cu atât mai dramatică e dorinţa de reîntoarcere 

cu cât ea e mai imposibilă (e.g. Revedere pădurea a rămas cu sine, monadic, 

discursul atribuit pădurii e unul autoreflexiv: ,,frunza-mi sună” mie îmi).  

Oricum, codrul anulează timpul raţional, opunându-i un timp ciclic, reversibil. 

În acest paradis, doar copilul este admis. Bradul este dublul uman arhicunoscut. 

Tiparul folcloric se combină cu o temă filosofică (fuggit irreparabile tempus). 

Identificăm  opoziţia natură-cultură. O altă mare obsesie este moartea, un 

thanatic generalizat care se leagă de obsesia fragilităţii în devenire ca  în 

Melancolie. Proiecţia acestei obsesii atinge elementele cosmice (,,luna e 

moartă”, ,,cerul e un mausoleu”, reflectă şi ea o obsesie umană: ţintirimul, 

clopotniţa-elemente umane). Prin moarte se înţelege fenomenul care se 

instaurează pe parcursul vieţii. Simptomul reprezintă o stare de melancolie 

grefată pe sentimentul înstrăinării sinelui de sine. Prin melancolie, eul liric se 

scindează, contemplă procesul de degradare, gândirea este avidă de sens, se 

priveşte pe sine. Obiectul contemplat este viaţa omului. În ,,Parcă aş fi mort de 

viu” avem ieşirea sinelui din sine, efectul unei revolte justificate contra unui 

univers absurd fără sens. Melancolia este o formă de nostalgie. 

 Etapa cuprinsă între 1881-1883 este cea a marilor poeme, sinteze lirice. 

Apar Scrisorile, se depăşeşte modelul romantic, îi permite să devină conştiinţa 

autoreflectantă. Apare Luceafărul. De fapt, este o perioadă de sinteză. În 1883 

demisionează de la Timpul, se întoarce la revista la care publicase la început 

Familia (Ce e amorul?, Pe lângă plopii fără soţ...). Se schimbă radical imaginea 

femeii, icoana devine păpuşă, e o formă mânată de instincte. În plan filosofic, 

este etapa sintezei între gàndirea lui Hegel şi cea a lui Schopenhauer. Dacă în 

Glossa apare refuzul lumii (este o pledoarie pentru existenţa pur contemplativă), 

eul poetic nu se implică în această falsă mascaradă, în Pe aceeaşi ulicioară, 

Când amintirile, Depărţire discursul elegiac devine dominant. Există opţiunea 

pentru formele fixe, este evidentă -sonetul, glosa, oda- opţiune ce trădează o 
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atitudine postromantică, forma devine importantă. Odă (în metru antic) este un 

text supus unei îndelungi gestaţii. Prima variantă datează  din 1873, e un text 

omagial Odă către Napoleon, în variantele următoare, 1879, Napoleon dispare, 

ode către poet, către sine, textul devine monolog, elementul cosmic este eliminat 

totul. Existenţa sa se rezumă la procesul de reflectare a sinelui. În alte variante 

apare pasărea Phoenix. În 1883 apare varianta finală, o poezie a destinului 

individual, a condiţiei umane, fiinţa umană fiind singură. Tema esenţială a 

textului e redobândirea stării de întregire pierdută: moartea. Este odă doar prin 

formă şi nu prin conţinut, trimite către o rugăciune în care se cere cunoaşterea de 

sine. Nu există elemente cosmogonice, dar abundă în trimiteri la clasicism. 

 Având cele de mai sus ca punct de plecare, în continuare ne vom axa pe 

textul ,,Lida” care a fost scrisă în anul 1867, fiind una dintre poeziile postume 

ale lui Mihai Eminescu. Poezia este alcătuită din patru catrene, constituindu-se 

în tot atâtea secvențe poetice. Tema poeziei este meditația filosofică, care se 

împletește cu dragostea, iar ideea care transpare din poezie este aceea că 

fericirea le este accesibilă oamenilor simpli. Laitmotivul poeziei este un element 

al naturii terestre, marea, pretext de meditație și visare pentru ,,al ruinei geniu 

blond”, o tânără care visează la iubire. Ipostaza iubirii, surprinsă în poezie, este 

aceea din al treilea tablou poetic al poemului ,,Luceafărul”: iubirea dintre doi 

muritori, dintre doi oameni de rând, care n-au capacitatea de a se ridica la 

înălțimea unui ideal. Rema textului este reprezentată de titlul mitologic, Lida, 

fiind o falsă pistă de lectură. 

 Titlul, la nivel gramatical, este alcătuit dintr-un substantiv propriu, 

feminin, ,,Lida”, articulat cu articolul hotărât, enclitic, -a, care are rolul de a 

individualiza persoana la care face trimitere și de a extinde înțelegerea aparentă 

a textului prin intermediul simbolisticii numelor. La nivel paratextual, titlul este 

un macrosemn lingvistic ce concentrează întregul mesaj liric: adică visul de 

dragoste al frumoasei copile. În plus, face, probabil, referire la un personaj 

mitologic, grecesc, Leda, fiica regelui Etoliei, Testios, și soția regelui spartan 

Tyndareos. Surorile ei erau Alteea, mama lui Meleagru, și Hipermestra. 

Împreună cu Tyndareos, Leda a avut mai mulți copii: Timandra, care s-a măritat 

cu Echemos, Clitemnestra, soția lui Agamemnon, Phoebe, Philonoe, Elena și 

Dioscurii. Dintre aceștia, se spune, că o parte au fost concepuți cu Zeus, care s-a 

preschimbat în lebădă pentru a o seduce pe Leda. Una din legendele legate de 

Leda povestește că în urma unirii cu zeul, ea a făcut două ouă sau doar unul din 

care au ieșit câte doi prunci: Clitemnestra și Pollux, Elena și Castor. Dintre 

aceștia, doi erau muritori, aparținând lui Tindar, iar doi erau nemuritori, 

semănând lui Zeus. Cu toate acestea, sursele mitologice nu sunt de acord în 

legătură cu mortalitatea și imortalitatea copiilor Ledei, neștiindu-se sigur care 

erau și care nu erau nemuritori. Castor și Pollux sau Dioscurii sunt, uneori, sau 

amândoi muritori sau amândoi nemuritori. O altă variantă este că doar unul din 

ei este nemuritor, și anume Pollux. În Sparta, în templul fiicelor lui Leucip, 

exista găoacea unui ou uriaș, despre care se spunea că ar fi fost făcut chiar de 
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Leda. Referitor la Elena, se mai spune că, de fapt, ea ar fi fost fiica lui Zeus și a 

zeiței Nemesis. Se spune că Zeus se îndrăgostise de această zeiță, însă, aceasta 

vrând să scape, s-a preschimbat în gâscă. Zeus o urmărește și se transformă la 

rândul lui în lebădă. Din uniunea celor doi rezultă un ou pe care îl găsește un 

păstor și îl ia cu sine. Elena va ieși din ou și datorită frumuseții ei va fi adoptată 

de Leda. Nu în ultimul rând, titlul este sintetic, opac și conotativ, fiind un pretext 

clar ce invită la relectură, reanaliză și redimensionare a stărilor creionate.  

În această poezie, structurată în patru strofe, fiecare având patru versuri, 

deci catren, eul liric subiectiv, lucru care se notează din jocul lexico-gramatical 

oferit de verbul predicativ ,,vezi” ce conturează relația eu liric-interlocutor, 

folosește un stil lapidar, concis, asemănător celui din  ,,Luceafărul”.  Visul de 

mărire al copilei este mult mai scurt și se încheie repede, nelăsând nici un regret 

în urma sa. Aceasta se consolează repede în brațele unui pescar anonim, lipsit de 

nume, ,,Peste-un an în nopți de vară/ Vezi pe luciul vagabond,/Cum pescaru-n 

luntre zboară/ Cu-al ruinei geniu blond.”, care este vrăjit, întocmai ca și Cătălin, 

de frumusețea copilei și năzuiește s-o cucerească. Fără îndoială, deslușim un ton 

de tristețe al eului liric la gândul că toate marile idealuri se curmă în curând sub 

apăsarea rece a mediocrității.  

Având în vedere aceste elemente, înțelegem de ce structura și compoziția 

textului se află sub simbolul cifrei patru, simbolul pătratului și al crucii: 

,,Numărul patru simbolizează terestrul, totalitatea celor create și a celor 

relevate.” (Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain: p. 29). De asemenea, trebuie avut 

în vedere faptul că patru semnifică, până la urmă, totalitatea celor trecătoare. 

,,Omul, de asemenea, este alcătuit din pătratul lui patru, din 16 părți” (Chevalier, 

Jean, Gheerbrant, Alain: p. 29), accentuându-se ideea de universalitate, definind 

lumea materială, sensibilă, identificată în ,,Un pescar pe țărmuri trece/Și din 

placa de argint/ Vede zâna tristă, rece/ Prin risipe rătăcind.”.  

Matematic vorbind, cifra patru reprezintă simbolul pătratului, fiind asociat, 

deseori,  cu ordinea și stabilitatea universului. Este un simbol al existenței, un 

număr ce conectează mintea și trupul  și le aduce în armonie, simbolizând 

siguranța, nevoia de stabilitate a familiei, nevoia de iubire  și încrederea în valori 

și principii puternice.  De aceea, structura poeziei poate fi privită  ca un pătrat cu 

următoarele  conținuturi: 
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Totodată, în această poezie,  numărul patru poate fi privit și ca un semn că 

îngerii păzitori oferă protectie fetei  în dragoste  și tot ceea ce mai are nevoie  

pentru  a-și atinge obiectivele. Semnificațiile  simbolice ale numărului patru  

sunt cele legate  de cele ale pătratului  și cel  al crucii.  Încă din perioada 

preistorică, numărul patru a fost folosit pentru a reprezenta  solidul, tangibilul și, 

nu în ultimul rând, sensibilul.  Astfel, în cazul poeziei analizate,  solidul este 

reprezentat de iubire, iar tangibilul și sensibilul de mare, așezate sub forma unei 

cruci. 

 
În prima secvență poetică, ,,Marea-i tristă-n vântul serii/ Pe ruini ce se 

deșir/ Lida vede - icoana mării/ Și pe față-i plâng gândiri.”, este creionat 

momentul zilei - seara, atunci când marea este tristă, dar liniștită și în luciul 

acesteia se oglindesc ruinele unor castele și fortărețe străvechi, sugerându-se 

tema trecerii ireversibile a timpului. Eul liric, gnomic, aseamănă marea cu o 

icoană, printr-o sugestivă metaforă. Mai mult, marea este înzestrată cu atribute 

sacre. Oricine o privește este furat de vraja pe care o emană. Din moment ce 

tânăra Lida privește oglinda mării în mută contemplație, ,,Și pe față-i plâng 

gândiri.”, deducem faptul că este vremea de aur a visărilor și idealurilor, când 

Lida își închipuie pentru sine un viitor măreț, privind în oglinda mării ,,ruini ce 

se deșir”. Aceasta implică un motiv romantic acesta, al visării la un ideal, în 

decorul ce amintește de trecerea ireversibilă a timpului, de scurgerea mileniilor. 

A doua secvență poetică, ,,Blonda Lida amor gândește./ Marea vede chipu-i pal/ 

Și-n adâncu-i zugrăvește/ Prin ruini un ideal.”, sub efectul precizării unui 

amănunt fizic al eroinei, care este blondă, cu chipul palid, confirmă direcția 

gândurilor sale: ,,Blonda Lid-amor gândește.” Acest joc are ca efect zugrăvirea 

de către mare, ,,Prin ruini un ideal”, a unui vis de dragoste al frumoasei copile. 

În a treia secvență lirică, ,,Un pescar pe țărmuri trece/ Și din placa de argint/ 

Vede zâna tristă, rece/ Prin risipe rătăcind.”, apare un personaj nou, și el de 

factură romantică: un pescar care ,,pe țărmuri trece”, privind în oglinda mării 

care este comparată, printr-o metaforă, cu o ,,placă de argint” pe zâna ,,tristă, 

rece”/ Prin risipe rătăcind.” Frumoasa fată pare de gheață, rece, în decorul trist 

și antic al ruinelor (motiv romantic), în care se simte captivă. La drept vorbind, 

este de înțeles alăturarea acestui text de Luceafărul. Este redată experienței 

erotice prestigiul pe care-l avea la nivelul mitului. Pulsiunile dinre uman şi astral 

sunt reciproce. Nevoia de Eros este a speciei umane, este un dat ontologic al 

condiţiei umane, este o căutare ambiguă ce se particularizează astfel încàt nevoia 

de Eros a fetei se revarsă asupra acestei trăiri. Ultima secvență lirică, ,,Peste-un 
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an în nopți de vară/ Vezi pe luciul vagabond,/ Cum pescaru-n luntre zboară/  

Cu-al ruinei geniu blond.”,  aduce, cu sine, un final neașteptat. După trecerea 

unui an, în nopți de vară,  ,,Vezi pe luciul vagabond/ Cu pescaru-n luntre 

zboară/ Al ruinei geniu blond.” Nu trebuie să ne mirăm de faptul că decorul nu 

mai este trist și rece, ci i-au luat locul nopțile de vară încărcate de miresme și 

promisiuni de iubire pentru cei doi îndrăgostiți sau că luciul apei nu mai pare 

acum o icoană pentru timpuri străvechi și pentru speranțe înalte, ci este acum 

,,vagabond”. Cu atât mai mult cu cât permanența este înlocuită de versatilitate, 

de peregrinare, iar seriozitatea sacră este înlocuită cu o simplitate jucăușă, poate 

și pentru că visele de mărire au fost abandonate. 

,,Lida” are ca obiect Erosul și păstrarea iluziei că a existat un trecut 

aureolat, un acum decadent, dezolant, cândva altfel. Bipolaritatea dispare. Nu a 

existat niciodată altceva decât o mare iluzie. Totul a fost o iluzie. Erosul nu e 

decât un pretext- conduce la cunoaştere. Numai acea iubire că-ţi dă cunoaştere 

de sine este revelatoare. Scopul erosului e atingerea formei perfecte. Așadar, se 

îndreaptă spre clasicism. Finalul e foarte radical, pur romantic, apare fuga de 

Eros,  cunoaşterea de sine însemnând fuga de creaţie. Filosofia germană şi, mai 

ales, Schopenhauer au atras interesul generaţiei junimiste începând cu Titu 

Maiorescu care observa claritatea în exprimare, ,,splendoarea de stil cum nu s-a 

mai văzut în literatura filosofică, poate a nici unui popor” (Maiorescu, Titu: 

1980, p. 89), profunzimea ideilor lui Schopenhauer, etica, logica şi mai ales 

,,estetica lui în care filosofia lui dă pentru multe întrebări controversate, cea mai 

clară soluţie” (Maiorescu, Titu: 1980, p. 89). Expresia filosofică eminesciană din 

prezentul text liric este generat de lectura lucrărilor schopenhaueriene de etică şi 

filosofie. 

 Criticul Ioana Em. Petrescu, în studiul Mihai Eminescu- poet tragic, 

vorbeşte despre trei etape ale creaţiei eminesciene. Prima etapă este cea 

optimistă. Mihai Eminescu este influenţat de Platon. Ipostaza femeii este de 

înger. A doua etapă, influenţată de Schopenhauer, este una pesimistă. Ipostaza 

femeii oscilează între cea de înger şi cea de demon. A treia etapă este influenţată 

de filosofia kantiană. Aceasta este caracterizată de un pesimism accentuat. 

Femeia se găsește în ipostaza unui demon. Nu există nicio îndoială că acest text 

liric se încadrează în a doua etapă de creaţie, cea care stă sub influenţa lui 

Schopenhauer, sentimentul consubstanţialităţii fiinţă-univers este pierdut. Fiinţa 

este cuprinsă de un sentiment de înstrăinare. Gândirea poetică corectează un 

univers absurd printr-un tablou armonic, iluzoriu, compensativ. ,,Mihai 

Eminescu putea fi întâiul gânditor al culturii noastre dacă nu se întâmpla să fie 

cel mai mare poet al ei” (Noica, Constantin: 1983, p. 99), acesta ,,a tradus texte 

filosofice, ceea ce până în anii recenţi nu s-a făcut îndeajuns; a învăţat sau s-a 

străduit să înveţe limbile mari ale culturilor; a rămas permanent la izvoare, 

fiind unul dintre puţinii cărturari ce ştiau să folosească manuscrisele; s-a 

străduit să găsească sau să creeze în limba românească  termeni potriviţi 

gândirii şi emoţiei filosofice.” (Noica, Constantin: 1983, p. 99). 



216 

 

Apoi, Eminescu a fost receptat în mod diferit de către critica literară. 

Astfel, George Călinescu observa că ,,După stilul însemnărilor, după nuanţa lor 

eclectică, după aprinderea patriotică şi multitudinea proiectelor literare putem 

să afirmăm atât: că poetul se iniţia în problemele filosofice şi citea de toate dar 

noţiuni temeinice şi porniri tehnice de specialitate n-avea.” (Călinescu, George: 

1969, p. 340), în timp ce, pentru Eugen Lovinescu ,,filosofia lui Eminescu nu e 

nouă; ea nu e decât o stare sentimentală, foarte răspândită pe care au   

tălmăcit-o atâţia poeţi...şi dacă această filosifie are şi o temelie intelectuală, 

acel ce i-a clădit-o a fost Schopenhauer, care prin încordarea stăruitoare a 

minţii sale a închegat-o într-un întreg sistem filosofic. Pesimismul lui Eminescu, 

însă, e în faza sentimentală; e o atitudine sufletească a poetului faţă de lume, 

faţă de viaţă”. (Lovinescu, Eugen: 1910, pp. 919-926). Lucrul în sine al fiinţei 

este, de fapt, voinţa. Potrivit lui Schopenhauer, voinţa de a trăi este cauza 

existenţei lumii, luând în poezia lui Eminescu forma  ,, ruinei geniu blond”. În 

accepţie schopenhaueriană, ,,voinţa de a trăi”, se manifestă într-un prezent 

etern, aceasta fiind singura cale de vindecare a fricii de moarte: ,,Lida vede - 

icoana mării/ Și pe față-i plâng gândiri”, manifestarea prezentului etern 

determinând feeria iluzorie a trecutului şi a viitorului, prezentul fiind văzut drept 

o clipă suspendată între trecut şi viitor, este o idee ce se regăseşte în poezia 

analizată. 

Iată-ne în fața jocului figurilor de stil. Acestea, puține la număr, dar 

sugestive, conturează o lume ancoră: epitetul personificator, ,,marea tristă”, 

,,luciul vagabond”, calificativ, ,,blonda Lida”, ,,chipu-i pal”, multiplu, ,,zâna 

tristă, rece”, metafore, ,,Și pe față-i plâng gândiri”, ,,ruini ce se deșir”, ,,prin 

risipe rătăcind”, personificări, ,,Și-n adâncu-i zugrăvește/ Prin ruini un ideal”, 

antifraza, ,,al ruinei geniu blond”, inversiuni, ,,al ruinei geniu blond”, ,,Cu 

pescaru-n luntre zboară”. La nivelul versificației, notăm măsura versului 

constantă, de 7-8 silabe, rima este îmbrățișată, iar ritmul este, predominant, 

trohaic. 

Prin urmare, tetraktysul pitagoreic simbolizează terestrul, revelațiile, 

trecerea ireversibilă a timpului, shi-ul, spațiul, lumile, luminile, simțurile 

elemente care construiesc un macrounivers al semnificațiilor ce permit 

încadrarea idilei ,,Lida” în categoria textelor ce se axează pe gândire, 

sentimente, intuiții și senzații, adică filosofie. 
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Anexă 

,,Marea-i tristă-n vântul serii 

Pe ruini ce se deșir 

Lida vede - icoana mării 

Și pe față-i plâng gândiri. 

 

Blonda Lida amor gândește.  

Marea vede chipu-i pal 

Și-n adâncu-i zugrăvește 

Prin ruini un ideal. 

 

Un pescar pe țărmuri trece 

Și din placa de argint  

Vede zâna tristă, rece 

Prin risipe rătăcind. 

 

Peste-un an în nopți de vară 

Vezi pe luciul vagabond, 

Cum pescaru-n luntre zboară  

Cu-al ruinei geniu blond.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

(reproducere după manuscrisele din 

perioada 1866-1869, ediție critică îngrijită 

de Perpessicius) 
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Secțiunea nr. 5 

 

 

 

CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENŢEI 
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COMUNICAREA DIDACTICĂ ȘI  STUDIUL FRACȚIILOR 

 ÎN CICLUL PRIMAR 

   
   Profesor pt. învățământ primar Iancu Liliana 

    Școala Gimnazială nr. 37 Constanța  

 

Introducerea studiului fracțiilor în programa de Matematică și explorararea 

mediului la clasa a II-a a fost o decizie indelung comentată, fiind considerată 

inadecvată nivelului de dezvoltare cognitivă a școlarului de 8 ani. Personal, consider 

că noțiunea de fracție este potrivită pentru studiu în această etapă de învățare, dat fiind 

faptul că practica fracțiilor se regăsește în multe dintre activitățile unui copil. Desigur, 

atâta timp cât  aplicăm cu responsabilitate prevederile programei, adecvăm  

comunicarea didactică la nevoile de învățare ale copilului și armonizăm conținuturile 

prevăzute în programă cu particularitățile de vârstă ale acestuia.  

La momentul intoducerii noțiunilor despre fracții, din punct de vedere al 

dezvoltării cognitive, copiii parcurg stadiul operațiilor concrete, etapă care aduce o 

altă modificare calitativă în dezvoltarea lor intelectuală. Gândirea evoluează de la 

stadiul prelogic la cel logic, de la o gândire preponderant intuitivă la cea operatorie. 

Operațiile gândirii se dezvoltă sunt în mod riguros și necesar și devin reversibile.. 

Copiii sunt capabili să se elibereze din atitudinea lor egocentrică și să coordoneze 

perspectivele diferite ale celorlalți cu ale lor. Gândirea devine mai flexibilă și mai 

eficientă, dar rămâne totuși limitată deoarece copiii au nevoie de obiecte concrete ca 

suport pentru operațiile mentale. Operațiile se caracterizează și prin faptul că sunt 

totdeauna organizate în structuri de ansamblu, pe care Piaget le denumește grupări. 

Gruparea realizează, pentru prima dată, echilibrul dintre asimilarea lucrurilor la 

acțiunea subiectului și acomodarea schemelor subiective la moficările lucrurilor.  

Cele mai importante achiziții ale stadiului operațiilor concrete sunt. 

Reversibilitatea gândirii, serierea, clasificarea, conceptual de număr, fenomenul 

conservării, ilustrat prin trei tipuri de argument – identitatea obiectelor, compensarea, 

reversibilitatea. Toate aceste trăsături arată că gândirea copilului trece de la centarea 

pe percepție la centratea pe logică, sub acțiunea direct cu suportul intuitive. 

Efectul de durată al învățării este considerat a fi dobândirea de către elev a unor 

variate capacități. Gagne și Briggs disting cinci categorii de rezulate ale învățării: 

deprinderile intelectuale, strategiile cognitive, informația verbală, deprinderile motorii 

și atitudinile. Odată învățate, aceste capacități pot fi observate într-o varietate de 

performanțe ale individului pentru că ele mediază performanțele obținute.  

În concepția lui Piaget învățare trebuie  privită ca o modificare a stării 

cunoștințelor, dar și ca o construcție în care ceea ce este primit de la obiect și ceea ce 

este adus de subiect sunt indisolubil unite. 

Preocupat să ofere un răspuns la problema genezei cunoștințelor, Piaget a decis 

să urmeze o abordare ontogenetică și să evidențieze, prin metode psihologice, modul 
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în care achiziționează copiii instrumentele de bază ale cunoașterii și cum ajung să le 

transforme în mijloace sofisticate de adaptare la mediu. Cunoștințele se construiesc 

printr-o acțiune permanentă a copilului cu mediul. El explorează active obiectele și 

ideile, încearcă să dea sens noii experiențe prin experimentare, potrivește acea 

aexperiență cu modalitățile de înțelegere pe care le are deja și, dacă este posibil, le 

extinde pe acestea sau creează noi modalități.  

A explica mecanismele de achiziție și utilizare a cunoștințelor, înseamnă a 

explica inteligența prin modalitatea în care ea se construiește. În opinia psihologului 

elvețian, dezvoltarea inteligenței trebuie văzută ca o adaptare tot mai complex la 

mediu. Această tendință de ajustare la cerințele mediului este rezultatul a două 

procese complementare, asimilarea și acomodarea. 

Toate aceste argumente susțin ideea că studierea fracțiilor poate avea asupra 

dezvoltării cognitive a copilului un efect benefic, condiția principală fiind aceea de a 

respecta nevoile de învățare impuse de stadiul dezvoltării intelectuale a acestuia.  

Am selectat din programa școlară conținuturile legate de studiul fracțiilor, 

încercând să comparăm nivelul competențelor specifice precizate pentru fiecare an 

școlar. 
 

Clasa a IIa Clasa a IIIa Clasa a IVa 

5.2. Rezolvarea de 

probleme de tipul a±b=x; 

a±b±c=x în concentrul 0-

1000; a·b=x; a:b=x, în 

concentrul 0-100, cu 

sprijin în obiecte, imagini 

sau reprezentări 

schematice  

C5 Rezolvarea unor 

problem pornind  de la 

sortarea  și  reprezentarea 

unor date  

- identificarea 

semnificaţiei datelor  unei 

probleme  

- rezolvarea de probleme 

folosind obiecte concrete, 

desene sau  reprezentări 

simbolice  

- asocierea rezolvării unei 

probleme cu o 

reprezentare 

2.1. Recunoaşterea 

numerelor naturale din 

concentrul 0- 10 000 şi a 

fracţiilor subunitare sau 

echiunitare, cu numitori mai 

mici sau egali cu 10  

- citirea unui număr şi 

scrierea numerelor de la 0 la 

10 000 cu cifre / litere  

- identificarea numărătorilor 

şi numitorilor fracţiilor  

- citirea şi scrierea fracţiilor 

subunitare şi a celor 

echiunitare  

- determinarea unei fracţii 

când numărătorul şi/sau 

numitorul îndeplinesc 

anumite condiţii  

- reprezentarea intuitivă 

unei fracţii subunitare date 

pornind de la situații 

familiare  

2.1. Recunoaşterea 

numerelor naturale în 

concentrul 0- 1 000 000 şi 

a fracţiilor cu numitori 

mai mici sau egali cu 10, 

respectiv egali cu 100  

2.2. Compararea 

numerelor naturale în 

concentrul 0 – 1000 000, 

respectiv a fracţiilor care 

au acelaşi numărător sau 

acelaşi numitor, mai mic 

sau egal cu 10 sau numitor 

egal cu 100  

2.3. Ordonarea numerelor 

naturale în concentrul 0 – 

1 000 000 şi respectiv a 

fracţiilor care au acelaşi 

numărător sau acelaşi 

numitor, mai mic sau egal 

cu 10 sau numitor egal cu 

100  
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grafică/desen; marcarea 

jumătăţii/sfertului cu 

fracţia corespunzătoare: 

½, respectiv ¼;  

- organizarea datelor unei 

probleme în tabel sau în 

grafice simple în scopul 

rezolvării    

 

- rezolvarea de probleme 

în mai multe moduri  

 

- scrierea unor fracţii 

subunitare pornind de la 

mulţimi de obiecte, de la un 

desen/reprezentare grafică 

sau de la un text  

2.2. Compararea numerelor 

naturale în concentrul 0 – 10 

000, respectiv a fracţiilor 

subunitare sau echiunitare 

care au acelaşi numitor, mai 

mic sau egal cu 10  

- compararea a două 

numere mai mici decât 10 

000 folosind numărătoarea 

poziţională sau reprezentări  

- compararea unor numere 

mai mici sau egale cu 10 

000 utilizând algoritmul de 

comparare  

- utilizarea semnelor <, >, = 

în compararea numerelor 

sau fracţiilor cu ajutorul 

unor exemple concrete şi a 

unor reprezentări grafice  

- compararea unor fracţii cu 

acelaşi numitor cu ajutorul 

unor obiecte familiare sau a 

unor reprezentări grafice  

2.3. Ordonarea numerelor 

naturale în concentrul 0 – 10 

000 şi respectiv a fracţiilor 

subunitare sau echiunitare 

care au acelaşi numitor, mai 

mic sau egal cu 10  

2.4. Efectuarea de adunări şi 

scăderi de numere naturale 

în concentrul 0 - 10 000 sau 

cu fracţii cu acelaşi numitor 

2.4. Efectuarea de adunări 

şi scăderi de numere 

naturale în concentrul 0 - 

1 000 000 sau cu numere 

fracţionare  

 

 

După cum se observă, studiul acestor noțiuni se reia concentric, dar chiar și la 

clasa a patra există precizarea  ,,cu ajutorul unor reprezentări grafice sau exemple 
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familiare ”. Continuând cu programa de matematică la clasa a cincea, componenta 

suportului intuitiv este de asemenea prezentă. Vorbim așadar despre bazele concrete și 

pragmatice ale formării noțiunii de fracție. 

Acest capitol se bazează pe sporirea experienţei de viaţă a elevilor și a 

maturizării lor cognitive, a lărgirii ariei cunoştinţelor lor matematice, formarea 

conceptului de număr raţional fiind  un proces mai complicat. Bazele 

 psihopedagogice ale predării-învăţării lui sunt conectate, ca şi în alte cazuri, 

 parcurgerii drumului de la elementele acţionale, manipulative, concrete, la cele de 

reprezentare matematică sau ionică şi atingând nivelul abstracţiunii prin elemente 

simbolice 

Aceasta este şi raţiunea pentru care se recomandă ca învăţătorul să găsească, să 

construiască procedee şi mijloace de motivare psihologică a necesităţii introducerii 

acestor numere. Un drum poate fi punerea elevilor în situaţia de a rezolva probleme-

acţiune (legate de efectuarea unor cumpărături sau a unor măsurători etc.,  ce nu au 

soluţie în mulţimea numerelor naturale. Faptul că noua mulţime o include pe aceea a 

numerelor naturale implică unele dificultăţi de înţelegere de către elevi a acestui 

lucru. Ele decurg, în special de aceea că un număr raţional poate fi scris într-o infinitat 

de moduri , că egalitatea dintre ele capătă un aspect nou ( acela de echivalenţe). 

Indiferent de formele de activitate și de metodele didactice abordate, studiul 

acestor noțiuni ar trebui să se bazeze pe un demers inductiv, care să parcurgă etapele 

următoare: 

a) Etapa de fracţionare a unor obiecte concrete (care se pretează şi sunt la 

îndemina elevilor : măr, pâini, beţişoare, mulţimi de obiecte, mulţimi de  jetoane) 

b) Etapa de fracţionare prin îndoirea şi dezdoirea  unor figuri geometrice  plane 

(dreptunghi, pătrat,  cercuri- deci figuri geometrice deja cunoscute elevilor, care au 

axe simetrice şi care pot fi fracţionate în părţi egale prin îndoire) 

 c) Etapa de fracţionare prin trasarea unor linii geometrice desenate (împărţirea 

unui segment în mai multe segmente de aceeaşi lungime, trasarea axelor de simetrie 

într-un dreptunghi,pătrat, cerc sau a altor linii  prin care să se fracţioneze aceste figuri 

geometrice plan e/ sau fracţionarea unor imagini de obiecte. 

 d) Etapa de fracţionare a numerelor. Este o etapa de generalizare și abstractizare 

a tuturor celorlalte etape intuitiv-concrete și imaginative de fractionare. Astfel: pentru 

a obtine un sfert dintr-un măr împărțim- prin tăiere- acest măr în patru părți de aceeați 

mărime: pentru a obtine un sfert dintr-un pătrat, îndoim acest pătrat ca să obtinem 

patru pătrate de aceeași marime sau prin trasarea unor linii care să-l împartă în patru 

patrate de aceeași mărime; pentru a afla un sfert din 32 de lei se impart cei 32 de lei la 

 patru, în părti egale a cate 8 lei fiecare; pentru a afla o pătrime din numarul 20  

împărțim 20 la patru; și,  în sfârșit, pentru a afla o pătrime dintr-un număr,  împărțim 

acel număr la 4. 

În cadrul fiecarei etape , învățătorul scoate  permanent în evidență faptul că, 

pentru a se obține o pătrime dintr-un obiect, imagine, număr, trebuie să se împartă 
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obiectul, imaginea sau numarul în patru părți egale, de aceeași mărime.Dacă însușirea 

noțiunilor de unitate fracționară se face corect si pe deplin înțeleasă, atunci 

introducerea și însușirea notiunilor de fracții ordinare si fracții zecimale,de comparare 

a fracțiilor și de efectuare de operații cu ele nu mai prezinta dificultăți majore. 

Întorcându-ne la strategia didactică, ne oprim asupra componentei intuitive. 

Intuiția nu constituie un scop în sine, ci reprezintă un mijloc pentru realizarea 

adevăratului scop care este însușirea temeinică a cunoștințelor matematiuce împreună 

cu dezvoltarea gândirii logice a elevului. Ea trebuie aplicată constant, chiar și în clasa 

a cincea,  chiar dacă are o dimensiune din ce în ce mai redusă în economia lecției. 

Procesul formării noțiunii de fracție se sprijină în primul rând pe experiența de 

viață a copilului. Dacă doi frați au mâncat câte o jumătate de ciocolată, ei au văzut 

cum a procedat mama sau poate chiar ei au făcut operația respectivă. Dacă ne referim 

la ciocolată sau la un biscuite, jumătatea e cât se poate de clar reprezentată în mintea 

copilului, pentru că o vede egală cu cealaltă parte. În eea ce privește o jumătate din 

cantitatea de zahăr sau de oțet, ea nu se referă la forma obiectelor, ci la mărimea 

exprimată prin unitatea de măsură pentru capacitate sau pentru masă, ceea ce produce 

dificultăți de înțelegere, mai ales că masa și greutatea sunt mărimi fizice pe care copiii 

le confundă. 

Materialul didactic utilizat în formarea conceptului de număr fracționar  trebuie 

bine ales. Selelcționarea strictă a materialului intuitiv, folosirea lui într-un sistem 

economic și logic bine organizat, este mai importantă decât utilizarea unui material 

didactic abundent.  

Strategii de învățare- sunt acțiuni sau tehnici specific, nu trăsături de 

personalitate sau de stil cognitiv; nu pot fi observate direct, ceea ce se observă sunt 

tehnicile puse în funcțiune; sunt orientate către o problemă, pot contribui direct sau 

indirect  la învățare, pot fi uitlizate conștient, dar pot deveni și automatizate, pot fi 

învățate, modificate, ceea ce ste deosebit de important pentru demesul pedagogic.  

Strategiile primare presupun operarea direct asupra materialului  de învățat și 

vizează comprehensiunea, memorarea, reactualizarea și utilizarea informațiilor. 

Comunicarea didactică  eficientă are în vedere procesările la care este supusă 

informația între inputul sensorial și outputul motor și comportamental. Orice sistem 

cognitiv este un sistem fizic care posedă două proprietăți – de reprezentare și de 

calcul. Esențial în cazul unei reprezentări este stabilirea unei relații sistematice între 

domeniul ce trebuie reprezentat și mediul intern în care el este reprezentat. Fără o 

reflectare internă a mediului extern, un sistem nu se poate orienta în spațiu, nu poate 

da dovadă de inteligență.  Mai mult, rerprezentarea nu este identică, ci similară, dar 

există o relație sistematică între variabile interne și referentul lor extern. Formarea 

reprezentărilor corecte presupune stări de activare, conexiuni permanente, procesarea 

primară a informației vizuale. 

Pornim așadar de la obținerea prin acțiune directă a jumătății și a sfertului. 

Începem cu obiecte din mediul apropiat al copilului, apoi cu figuri geometrice. 
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Observăm părțile obținute din același dreptunghi, dar putem obține jumătăți, apoi 

sferturi din același tip de obiecte, dar de dimensiuni diferite – 2 ciocolate sau 2 

biscuiți de mărimi diferite. De asemenea, este necesar să insistăm pe faptul că, luând o 

jumătate a rămas tot o jumăate, că luând un sfert au rămas trei sferturi -  copiii fiind 

tentați să spună că au rămas trei treimi. 

 

 

 

 

 

 

 Consider necesare tipul acesta de operare atât în clasa a II-

a, dar și în a treia și în a patra, fiindcă ritmul de dezvoltare cognitivă în cadrul 

stadiului operațiilor concrete diferă de la un copil la altul și nu toți reușesc în același 

timp să-și formeze reprezentările necesare de la primele activități practice sau nu 

reușesc să le transfere în operațiile cu numere, cum ne grăbim adesea să o facem. 

Un alt neajuns este faptul că o dată parcurs capitolul despre fracții, utilizăm 

sporadic și insuficient cunoștințele, priceperile și deprinderile formate pe baza acestor 

conținuturi. Dacă am folosi mai des linia de fracție în operațiile de împărțire, în 

exercițiile de limbaj matematic, în problemele rezolvate prin reprezentare grafică, cu 

siguranță aceste elemente ar fi mai bine interiorizate și introduse  eficient în sistemul 

cu care copilul operează coerent și conștient. 
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DEPRE ETICA PERSONALĂ ȘI VALORILE MORALE  

ÎN LECȚIILE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 
 

Prof. înv. primar, Simona Palasca 

Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Ţiţeica”, Constanţa 

 

Lucrarea noastră pornește de la premisa că orele de Dezvoltare personală, 

cuprinse în planul cadru, reprezintă o oportunitate pentru aplicarea în practică a 

tuturor normelor de conduită morală și contribuie în fapt la dezvoltarea profilului de 

formare a elevului din ciclul primar. Privită ca o continuitate între clasa pregătitoare, 

clasa I și clasa a II a, această disciplină este în măsură să ofere informații și metode de 

lucru cu elevii, prin intermediul conținuturilor învățării, pe care le propune și care se 

constituie în inventarul achizițiilor necesare elevului. Toate aceste conținuturi au ca 

scop dezvoltarea capacității elevului de a se autocunoaște și de a-și exprima într-o 

manieră pozitivă interesele, aptitudinile, trăirile personale, atitudinea față de învățare. 

Ne propunem, în fapt, o aplicație practică, cu exemple de activități de învățare, pentru 

o oră de Devoltare personală la clasa I și care vizează însușirea valorilor morale de 

către micuții elevi. Facem parte dintre profesorii care aleg să predea această disciplină 

fără a urma succesiunea unor conținuturi cuprinse într-un auxiliar didactic, ci în baza 

unor idei de lucru și a unor activități de învățare care presupun o pregătire prealabilă 

susținută și de durată, prin parcurgerea bibliografiei de specialitate și a noutăților din 

domeniu. 

Pornind de la definiția cuvântului etică
24

, din fr. éthique, lat. ethicus, cf. ngr 

ἧθος, știință care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor și al condiției umane, din 

perspectiva principiilor morale, și cu rolul acestora în viața socială, înțelegem că 

această știință cuprinde totalitatea normelor de conduită morală care reglementează 

relațiile dintre oameni precum și atitudinea lor față de societate. Urmând definiția 

grecească ἦθος, ēthos = datină, obicei, aflăm că Etica este una din principalele ramuri 

ale Filosofiei, care se ocupă cu cercetarea problemelor de ordin moral, încercând să 

livreze răspunsuri la întrebări precum: ce este binele/ răul? sau cum trebuie să ne 

comportăm? Regula de aur sau etica reciprocității, pe care noi, dascălii, încercăm să 

o implementăm în comportamentul copiilor, indiferent de dificultățile pe care le 

întâmpinăm din partea societății sau a familiilor străine de aceste principii, poate fi 

sintetizată în următoarea frază: Comportă-te cu ceilalți așa cum ai vrea să se 

comporte ei cu tine. Regula de argint este prezentă în înțelepciunea populară 

românească sub forma mai multor proverbe, dintre care cel mai cunoscut este Ce ție 

nu-ți place, altuia nu-i face!  

Demersul nostru metodic vizează domeniul Dezvoltarea emoțională și socială, 

care cuprinde competențe specifice și exemple de activități de învățare reunite sub 

                                                 
24

 DEX, s. v. etică, p.126. Cf. și morală. 
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titlul Avem nevoie unii de alții. Unitatea de învățare este structurată în trei săptămâni 

câte o oră pentru fiecare temă: 

1. Prietenia  

2. Caracteristicile unui bun prieten  

3. Grupul meu de prieteni   

Evaluarea va fi sistematică, prin observarea atentă a reacțiilor elevilor dar, mai 

ales, a faptelor care vor urma celor trei lecții predate, astfel încât interacțiunile simple 

dintre copii să se modifice în parametri pozitivi și să conducă, în final, către 

îmbunătățirea relațiilor școlare zilnice. Din fericire, elevii nu sunt notați cu 

calificative la această materie de studiu, astfel încât, copiii nu sunt deloc inhibați în 

timpul orelor, iar relaxarea din timpul activităților conduce către acțiuni sincere, 

bazate pe sentimente, cu un larg ecou în sufletul copilului. Dealtfel, în comunicarea 

valorilor și a principiilor de comportament, tehnicile de lucru preferate de noi, au în 

vedere sensibilizarea, inspirarea și mobilizarea elevilor, în această ordine logică, la 

care se adaugă, inevitabil, comportamentul profesorului, care devine model de 

urmat, ordine ce se va constitui într-un ghid de conduită individuală, repetat, pe 

termen lung, până la însușirea și punerea în practică a valorilor morale exersate sub 

diverse forme, pe care le vom detalia, în cele ce urmează. 

Pentru unitatea de învățare în discuție, competența generală vizată și care va fi 

atinsă în timp, printr-o relaționare pozitivă cu colegii clasei, printr-o selecție atentă a 

prietenilor și printr-o atitudine corectă față de adulți, este Exprimarea adecvată a 

emoțiilor în interacțiunea cu copii și adulți cunoscuți. Din această formulare se pot 

deduce competențele specifice unității de învățare, respectiv:  

C1: Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi un bun prieten. Această 

competență se poate dezvolta prin selectarea unor conținuturi interesante și educative 

în același timp, prin elementele de noutate ale lecției, prin tipurile de activități de 

învățare propuse de profesorul clasei, prin dirijarea învățării către acele valori morale 

care caracterizează un bun prieten.  

C2: Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale simple despre propriile 

experiențe de viață. Această competență se dezvoltă prin exprimarea propriilor trăiri 

legate de relația pe care copiii o au față de anumite persoane, pe care le consideră 

prieteni, prin urmare, este nevoie de sensibilizarea și stimularea elevilor pentru a-și 

expune propria trăire, fără nicio reținere. 

C3: Asocierea emoțiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și 

paraverbal. Această competență vizează activitățile practice de învățare, în care 

elevii, sub influența emoțiilor trăite prin comunicarea verbală, se exprimă și sub alte 

moduri, precum jocurile de rol, recitarea unor mesaje, de tipul versurilor sau al 

proverbelor deja memorate în alte lecții, implicarea în activitățile de grup, bazate pe 

ajutor reciproc și nu pe competiție. 

Competențele specifice vizează întreaga unitate de învățare însă, pentru fiecare 

dintre lecțiile predate, învățătorul va formula obiective operaționale, corelate cu 
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elementele esențiale de conținut, la care va adapta metodele potrivite pentru o învățare 

eficientă. 

1.De exemplu, pentru însușirea corectă a noțiunii ,,prietenie” sau ,,prietenie 

adevărată”, (lecția I din unitatea de învățare) moment important, care va marca 

evoluția ulterioară a elevilor în clasă, pot fi gândite și formulate următoarele obiective 

operaționale: 

O1: Să citească expresiv textul ,,Cei trei prieteni”;  

Familiarizarea cu noțiunea pornește, de cele mai multe ori, de la citirea și 

discutarea unor povești despre prietenie. Prin intermediul personajelor, care pot fi 

copii, animăluțe, flori sau insecte în lectura menționată, elevii află despre anumite 

comportamente și au sarcina de a le identifica pe cele prietenoase/ neprietenoase, dacă 

este cazul. La fel de potrivit pentru inițierea explicării noțiunii de prietenie este și 

textul liric ,,Prietenul” de Grigore Vieru, povestea ,,Vrei să fii prietenul meu?” de 

Eric Carle sau povestea ,,Păpușa din turtă dulce” de Andreea Ciocâlteu. Citirea 

textului, cu parcurgerea tuturor etapelor metodice, este urmată de discuții, care 

vizează conținutul de predat. 

O2: Să formuleze asemănările și deosebirile dintre cei trei fluturi-prieteni; 

În baza textului citit și cu sprijinul profesorului, elevii vor înțelege faptul că, deși 

aveau culori diferite, cei trei fluturi se asemănau prin spiritul de sacrificiu: niciunul nu 

putea să se salveze singur, lăsându-i pe ceilalți în primejdie. În urma povestirii 

expresive a întâmplărilor, elevii sunt sensibilizați, iar textul îi inspiră pe copii, în 

măsura în care și ei doresc să se comporte asemenea fluturilor. Este momentul 

mobilizării și transferării faptelor din lumea lecturii în viața reală, în realitatea școlară. 

Copiii retrăiesc acele momente simple, când au fost ajutați de anumiți colegi, când s-

au simțit fericiți și protejați de cei din jurul lor și ajung, inevitabil, la concluzia că, un 

bun prieten își arată prietenia prin fapte și nu prin vorbe. 

O3: Să enumere câteva motive pentru care oamenii/ copiii își doresc/fac 

prieteni; 

Considerăm că înțelegerea și exprimarea motivelor pentru care oamenii aleg să-

și facă prieteni are o importanță deosebită și pe termen lung, deoarece în clasele 

primare se pun bazele unui mod de gândire sănătos, care îl va ajuta pe viitorul adult 

să-și găsească mai ușor locul în societate, între semeni. Se vor formula câteva astfel 

de motive, pornind tot de la conținutul lecturii audiate: oamenii își doresc prieteni 

pentru că nu vor să fie singuri, pentru că le place să aibă grijă unul de celălalt, pentru 

că se sfătuiesc unul pe celălalt, pentru că petrec timp împreună și învață unul de la 

altul, pentru că se simt bine împreună și învață să aibă încredere reciprocă. 

 O4: Să deseneze câteva simboluri simple ale prieteniei;  

Pornind de la emoțiile trăite, elevii vor corela sentimentul de prietenie cu lucruri, 

ființe sau acțiuni frumoase. Se poate face o listă de astfel de simboluri, urmând ca 

elevii să le deseneze pe cele dorite: inimi, legate între ele, același număr ca și prietenii 

din grup, amprentele mâinilor, care por fi mai multe de două, în funcție de grupul de 
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prieteni, brățări ale prieteniei, identice pentru cei doi sau mai mulți prieteni, semne 

secrete pentru fiecare pereche de prieteni, strângerea mâinilor etc. Acesta este 

momentul când elevii se gândesc la cei pe care îi consideră prieteni și au libertatea să 

se grupeze și să-și deseneze propriile simboluri ale prieteniei lor.   

2. Pentru identificarea caracteristicilor care definesc un bun prieten, (lecția a II-

a), putem formula și urmări realizarea următoarelor obiective operaționale:  

O1: Să realizeze ,,Copacul prieteniei”, descoperind cuvintele-cheie care se 

potrivesc; 

Elevii vor afla secretele prieteniei, adică acele acțiuni care caracterizează 

prietenia, prin descoperirea cuvintelor-substantive care definesc o relație de prietenie, 

ordonând anumite silabe: sin-ce-ri-ta-te, în-țe-le-ge-re, lo-ia-li-ta-te, în-cre-de-re, res-

pect, po-li-te-țe, ve-se-li-e. Silabele vor fi amestecate, astfel încât efortul descoperirii 

cuvintelor să fie unul sporit. În plus, fiecare cuvânt va fi bine explicat de către 

profesor și va fi introdus în enunțuri orale, care să dovedească înțelegerea lor. 

Cuvintele descoperite vor fi lipite pe o fișă comună de lucru, o planșă care reprezintă 

,,copacul prieteniei”, stejarul care i-a adăpostit pe cei trei prieteni-fluturi și care poate 

fi astfel numit. 

O2: Să identifice în mediul apropiat colegi care dețin caracteristicile unui bun 

prieten; 

Putem cere elevilor să scrie folosind creioane colorate numele colegilor pe care îi 

consideră prietenii lor de la școală. Elevii vor vorbi despre colegul pe care îl consideră 

prieten, care sunt acele caracteristici pentru care poate fi numit prieten, ce le place să 

facă împreună și, mai ales, cum s-au împrietenit. În finalul activității de învățare se 

poate juca jocul ,,Ghicește cine este prietenul meu?”. Fiecare elev va primi un bilețel 

pe care va scrie o trăsătură fizică, două calități morale și un defect al prietenului său 

din clasă. Se pun toate bilețelele într-un bol și se amestecă. Elevii extrag, pe rând, 

citesc cu voce tare trăsăturile scrise și încearcă să ghicească prietenul din clasă. Dacă 

întâmpină dificultăți, sunt ajutați de posesorul bilețelului sau de colegii de clasă. 

O3: Să realizeze, lucrând în echipe, un poster intitulat ,,Un prieten bun”; 

Împărțiți în patru grupe, elevii au sarcina de a ordona anumite cuvinte separate 

dintr-un plic pentru obținerea printr-un joc de cuvinte a unor enunțuri cu valoare 

educativă, ce vor fi exprimate și repetate, care au statutul de reguli de aur ale 

prieteniei și care reprezintă caracteristici ale unui prieten bun. Răspunsurile tuturor 

echipelor vor fi reunite într-un poster al prieteniei, care va rămâne afișat în sala de 

clasă.  Enunțurile obținute vor fi: 

1. Un prieten bun nu te lasă la nevoie! 

2. Un prieten bun se bucură de succesul tău!  

3. Un prieten bun împarte cu tine și binele și răul! 

4. Un prieten bun nu se cumpără, nici vinde! 

3. După identificarea prietenilor din clasă și declararea prieteniei, în ultima oră 

din unitatea de învățare, (lecția 3), se poate lucra pe grupe și se pot iniția activități de 
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învățare care să pună în valoare cunoștințele însușite în lecțiile anterioare, 

preponderent activități practice. În această ultimă lecție a unității de învățare, elevii au 

prilejul de lucra sarcinile de lucru în compania prietenilor din clasă. Propunem, 

așadar, formularea unor sarcini de lucru care să vizeze ajutorul reciproc și care să 

evidențieze comunicarea prin limbaj nonverbal și paraverbal. 

O1: Să formuleze răspunsuri la întrebările formulate în cadrul unui joc de rol cu 

titlul ,,De-a  reporterul”; 

Un elev din fiecare echipă va fi ales ,,reporterul” grupului și va adresa întrebări 

privitoare la legăturile de prietenie dintre ei. Pe rând, toți copiii din grup vor formula 

răspunsuri la respectivele întrebări și vor afla lucruri noi despre prietenii lor. 

Formularul cu întrebări poate fi stabilit împreună cu profesorul clasei, dar poate 

conține și întrebări-surpriză, atunci când copiii cunosc anumite amănunte despre 

interlocutorul lor. Iată câteva formulări pertinente: Ai prieteni? Sunt mai mari/ mai 

mici decât tine? Ce apreciezi cel mai mult la prietenul/ prietena ta? I-ai fost vreodată 

de ajutor? Ce ai făcut pentru el? Ce faceți în timpul liber? Ce preocupări comune 

aveți? Spune un cuvânt care se potrivește cel mai bine cu relația voastră de prietenie. 

O2: Să creeze, în echipă, o poveste despre prietenie, pornind de la câteva 

cuvinte date; sau 

Să formuleze o scrisoare către prietenul din clasă; 

Organizați în grupuri de prieteni, elevii sunt provocați să compună o poveste/ 

poezie despre prietenie, pornind de la câteva cuvinte date, apoi să le citească în fața 

celorlalți. O altă propunere de creație este formularea conținutului unei scrisori către 

un prieten din clasă. Exercițiul se poate numi Scrisoare către prietenul meu și conține 

câteva enunțuri, pe care elevul le poate completa cu sinceritate. Exercițiul îi invită pe 

copii să reflecteze asupra relației de prietenie și să aleagă  prietenul căruia să îi scrie. 

Dragă....... , Am hotărât să fiu prietenul tău pentru că ești..... , Cel mai mult îmi place 

când .................... împreună. Îți sunt recunoscător pentru că ................. . Cu drag, 

............... . 

Momentul în care elevii citesc scrisorile lor adresate prietenilor din clasă este 

unul sensibil. Se finalizează adesea cu îmbrățișări sau strângeri de mână și întărește 

relația de prietenie. 

O3: Să redea conținutul textului ,,Vrei să fii prietenul meu?” de Eric Carle, prin 

punerea în scenă, în grupuri mici și cu resurse proprii, în cadrul unui concurs de 

interpretare; 

Pentru acest tip de activitate este nevoie de prezentarea cerinței de lucru cu o 

săptămână înainte de ziua prezentării. Elevii trebuie să exerseze replicile textului ales 

pentru punerea în scenă și să-și joace cât mai bine rolul. Cerința de lucru îi încântă pe 

copiii, pentru că ei se vor reuni acasă la un prieten să repete replicile. Vor petrece 

timp împreună și în afara școlii, vor căuta soluții pentru o recuzită minimă. 

Preocuparea lor va fi permanentă până la finalizarea prezentărilor, căci vor discuta 

despre moment și vor repeta chiar și în pauze. Momentul prezentărilor mini-scenetelor 
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este atât de marcant pentru copii, în sensul pozitiv, bineînțeles, încât pentru mulți nu 

mai contează dacă vor câștiga sau nu acest concurs. În afară de latura teatrală a 

activității, se punctează verbal și relația dintre copii, felul în care colaborează sau iau 

hotărâri împreună. 

În concluzie, pornind de la o unitate de studiu care cuprinde trei teme de învățare 

și cunoscând foarte bine metodica predării disciplinelor la clasele mici, putem 

definitiva o grilă de lucru, care să conțină anumiți pași în învățarea și exersarea unor 

valori morale, care conturează personalitatea copilului din clasele primare. Prima 

etapă, inițierea, se realizează prin explicarea noțiunii de ,,prietenie” în baza unor texte 

literare, pentru intuirea motivelor pentru care oamenii nu pot trăi singuri, ci au nevoie 

de prieteni. Următoarea etapă, înțelegerea, vizează explorarea caracteristicilor unui 

bun prieten și impune identificarea în mediul apropiat a unor colegi care îndeplinesc 

aceste caracteristici. În această etapă de învățare se declară prieteniile și se reflecteză 

asupra relațiilor existente deja. Ultima etapă de învățare, aplicarea, este etapa în care 

prietenii colaborează unii cu alții în realizarea unor sarcini comune, în vederea 

obținerii unor ,,produse” intelectuale, care aparțin grupului. Fără a avea pretenția 

cuprinderii în materialul nostru a tuturor tipurilor de activități de învățare care vizează 

însușirea unei valori morale precum prietenia adevărată, credem că modalitățile de 

predare propuse de noi vin să completeze truda profesorilor în predarea lecțiilor de 

Dezvoltare personală, lecții prin care copiii învață valorile care definesc un profil 

moral uman: sinceritatea, încrederea, integritatea, respectarea regulilor civice, curaj, 

corectitudine, respect, răbdare etc. 
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HAIKU, TANGRAM ȘI ORIGAMI – EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 
 

Prof. Aura Văceanu,  

Societatea de Haiku Constanța 

Prof. Cristina Alina Theodorescu 

Liceul Teoretic “Carmen Sylva” Eforie 

 

Practica educaţională ne demonstrează că scopul educaţiei nu este numai 

dobândirea anumitor cunoştinţe şi abilităţi, ci şi dezvoltarea imaginaţiei, spiritului de 

observaţie, spiritului creativ. Ca regulă generală, lipsa de creativitate este adesea un 

obstacol atunci când elevii claselor primare rezolvă probleme şi sarcini non-standard. 

În vederea dezvoltării intereselor şi necesităţilor de creaţie ale copiilor, învățătorii 

utilizează diverse forme ce dezvoltă potenţialul creativ, unele dintre acestea fiind 

haiku-ul și tehnicele de lucru cu hârtia (origami, tangram, kirigami). 

Haiku-ul este un gen de poezie japoneză cu formă fixă, alcătuită din 

17 silabe repartizate pe 3 „versuri” formate din 5, 7, 5 silabe, respective. Poezia Haiku 

trebuie să conțină cel puțin o imagine sau un cuvânt care să exprime anotimpul (kigo) 

în care aceasta a fost scrisă. De obicei subiectele se referă la natură, plante, flori, 

insecte etc. Haiku-ul este cea mai populară formă din Japonia, dar este foarte 

cunoscută și în afara ei.  

“Poemele haiku exprimă sentimentele poetice ale scriitorului, într-o formă 

concisă, scurtă, care stimulează imaginaţia cititorului, descriindu-i scene pe care este 

posibil ca acesta să nu le fi văzut niciodată.”, spunea Banya Natsuishi, iar Shiki 

afirma că “Haiku-ul este un instantaneu al realităţii, înrudit cu fotografia.” 

 

 

 

Într-o zi de sâmbătă, elevi din clasele I și a II-a au participat la un atelier de 

poezie, pictură și origami, alegând să se relaxeze și să învețe prin joc la școală. Într-un 

mediu armonios și colorat, servind ceai și produse de patiserie, ei au învățat despre 

Japonia și japonezi, despre artele tradiționale japoneze, despre poezia Haiku, despre 

gesturi și limbajul corpului în Japonia. Au citit Haiku-uri și povestea populară 

“Stăpânul cadoului”. Au pictat pe suluri de hârtie igienică și au realizat colaje cu 

lalele și insecte (fluturași și buburuze) obținute prin tehnica origami. Au creat Haiku-

uri, sub îndrumarea invitatei speciale, doamna profesoară Aura Văceanu, Președinta 

Societății de Haiku din Constanța. 
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“A fost o dimineață minunată! M-ați uimit în ceea ce privește viziunea 

desfășurării unui atelier cu elevi de vârstă școlară mică! Vă felicit și vă doresc succes! 

Astfel de momente vă motivează alegerea profesiei. Cu toată stima și respectul, Aura 

Văceanu” 

“Voi participa la atelierul de Haiku din cadrul festivalului de la Constanța, din 

vacanța de Paște. Parcă e mai frumoasă ziua acum, după ce am creat Haiku!” – 

Antonia, clasa a V-a 

“Mi-a plăcut foarte mult! A fost interesant! Cel mai mult mi-a plăcut de Antonia-

poeta!” – Constantin, clasa I 

“Eu voi fi mai atent la ce se-ntâmplă pe stradă: la plante, la câini, la insecte, la 

copii, la oameni, la cer… Acum, când merg spre casă, pe drum, voi încerca să fac un 

Haiku! Eu vreau să scriu poezii!” – Claudiu, clasa a II-a 

“Ce bine că pot să termin lucrarea mea acasă! O aduc marți la școală. Voi căuta 

pe Internet cum se scrie numele meu în japoneză! Voi scrie în japoneză și un cuvânt 

potrivit acuarelei mele. Voi lucra tot cu bunica alături.” – Sara, clasa a II-a 

“A fost interesant și plăcut! Mă bucur că a fost și mama cu mine! Ea ne-a ajutat 

să servim ceaiul și bunătățile. Ne-a ajutat și la fluturașii realizați prin tehnica 

origami.” – Alexandra, clasa a II-a 
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 Origami constituie arta plierii hârtiei colorate în modele de creaturi vii, obiecte 

neînsuflețite sau forme decorative abstracte. Cuvântul origami, de origine japoneză, 

este format din oru care are sensul de a îndoi și kami cu sensul de hârtie, deci “hârtie 

îndoită”.  

Formele care pot fi realizate prin această artă sunt legate de imaginația celui care 

pliază hârtia, dar există și categorii de forme tradiționale care includ flora și fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

Tangram este un joc foarte vechi de puzzle, de origine chineză, cunoscut sub 

denumiri ca „pătratul magic”  sau „placheta celor șapte șiretlicuri”. Este popular și 

distractiv datorită structurii sale simple,  ușor de înțeles și accesibil atât copiilor cât și 

adulților. Poate constitui o modalitate de petrecere a timpului liber, dar și o ocazie de 

a învăța într-un mod captivant, fără efort sau plictiseală. 

Tangramul stimulează imaginația și logica cucerind prin simplitatea sa 

deopotrivă copiii și adulții, pe cei pasionați de matematică și pe cei cu înclinații 

artistice. Napoleon Bonaparte folosea jocul pentru a se relaxa înainte și după bătălii; 

poetul Edgar Allen Poe îl folosea pentru inspirație, în vreme ce Lewis Caroll, autorul 

cărții “Alice în țara minunilor”, era pur și simplu fascinat de acest joc! 
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Școlarul mic este, de obicei, impresionat de lumea înconjurătoare, iar Haiku, 

Tangram și Origami îi permit să se joace în orice moment al lecției, la toate 

disciplinele de învățământ, să creeze, să-şi dezvolte imaginaţia. Ele îi pun la 

încercare logica, perspicacitatea, ingeniozitatea, perseverența și răbdarea, de aceea 

sunt atât de necesare la școală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wikiwand.com/ro/Logic%C4%83
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IDEI INOVATIVE PENTRU STIMULAREA 

CREATIVITĂȚII ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

Profesor pentru învațământ primar Cristina Chivulescu 

Școala Gimnazială nr. 28 ,,Dan Barbilian’’ Constanța 

 

De cele mai multe ori, în discuțiile cu un elev, analizându-ne acțiunile și modul 

în care acționăm, realizăm că la întrebările elevului avem tendința să răspundem, să 

oferim calea, adevărul, așa cum îl vedem noi. Astfel apare întrebarea: Care este 

folosul din punct de vedere al creativității?  

Răspunsurile firești la întrebarea unui copil ar fi : Tu ce crezi? Tu ce părere ai? 

Aș vrea să aflu opinia ta referitor la aceasta problema. 

Din punct de vedere istoric, se pare ca a existat un anume fenomen denumit 

,,efectul Flynn’’ care ne prezintă cifre interesante. Cu fiecare generație, este câștigat 

un nou nivel al inteligentei (IQ), și nu neglijabil, ci de aproximativ 10 puncte. 

Concluzia este că mediul îmbunățatit duce la creșterea inteligenței. Cu toate acestea, 

studiile evidențiază o scadere în timp a expresivității emoționale, copiii fiind din ce în 

ce mai puțin energici în sensul eficient și dorit de școală, mai puțin dornici de a se 

exprima verbal în mod expresiv, au mai puțin umor, sunt mai convenționali, pun mai 

puțină pasiune în ceea ce fac și sunt mai puțin interesați de a observa și alte fațete ale 

lucrurilor. Digitalizarea se pare ca are și o parte întunecată. Revenirea la o realitate în 

care nu mai sunt ultrastimulați, face să vedem copii plictisiți, anxioși, uneori agresivi 

sau depresivi. 

Problema se poate pune și altfel. Este școala cea care ucide creativitatea? 

Bombardamentul informatic este de vină pentru faptul că uneori copiii nu mai sunt 

atât de creativi pe cat ne-am dori? Trebuie să se schimbe ceva în procesul de 

învațământ? Trebuie să ne adaptăm la acest nou model de copil? 

În anii ’60 Guilford, psiholog, făcea distincția între gândirea convergentă și cea 

divergentă. Deși în școală se tinde spre folosirea  gândirii convergente, datorită 

modelului societății actuale, e importantă cultivarea gândirii divergente prin teorii, 

idei ce duc la nașterea de soluții inedite. Gândirea divergentă este baza tuturor 

etapelor procesului creativ, când e nevoie de discriminare și de alegeri între 

alternative. Este vorba despre acea gândire în afara cutiei, “outside the box”. 

Dacă ar fi să propunem o definiție a creativității, o variantă ar putea fi 

neoprirea, dezlănțuirea potențialului minții în elaborarea de idei noi, inovatoare.   

Înainte de studiul produsului final al creativității ne interesează procesul prin 

care se dezvolta ideea creativa. Ce se întâmplă înainte ca aceasta idee să fie elaborata? 

Care sunt etapele actului creației?  

Wallas (1926) susține ca numărul de stadii ale creativității științifice poate fi 

redus la patru: stadiul pregătitor, stadiul incubației, stadiul iluminării și stadiul 

verificării. 
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Orice proces de creație începe prin sesizarea unei probleme. Sesizarea problemei 

generează o stare de îndoiala, care devine mobilul activității de analiza și de căutare a 

soluției.  

Uneori pentru a fi creativi trebuie să fim necritici, liberi, spontani, alteori 

analitici, depunând un efort susținut de căutare a unor soluții inedite.  

Exista cazuri în care pregătirea se încheie fără a se ajunge la o soluție definitivă, 

când toate posibilitățile au fost epuizate. De exemplu, zecile de variante ale unui 

creator liric, care potrivește cuvintele și efectele poetice pentru a concepe un poem, 

său încercările recurente ale unui elev in vederea redactării unui nuvele. 

Faza următoare consta într-o perioada de așteptare, aparent pașivă, când se 

revine in mod inconștient asupra problemei - faza de incubație. Eforturile conștiente 

de rezolvare ale unei probleme insurmontabile creează un sentiment de frustrare. 

Aceasta trăire face ca gândurile legate de problema respectiva să fie deplasate în 

inconștient.  

Una din particularitățile activității inconștiente o constituie apariția necontrolata 

a asociațiilor și analogiilor. De pilda, Poincaré descrie expulzarea electronilor din 

atom in timpul ciocnirile nucleare, recurgând la o analogie - o imagine care i-a venit 

in somn: o femeie calare pe un cal evoluează în arena unui circ. Se oprește brusc și 

florile pe care le tine in mana zboară in public. Rămânea doar transpunerea acestei 

idei in limbajul mecanicii cuantice. 

În scopul facilitării procesului intuitiv este recomandat ca, cel puțin pentru un 

timp, să facem abstracție de dificultăți pentru a ne abandona fanteziei.  

O metoda eficace de învățare a acestei stări de abandon consta in dezvoltarea la 

elevi a capacității de alternanța a eforturilor conștiente cu cele intuitive. În acest scop 

se poate recurge la realizarea unor lecții improvizate. Pe parcursul derulării lor 

profesorul poate identifica cu ajutorul elevilor soluții posibile, chiar fanteziste la 

probleme noi chiar și pentru el însuși. În felul acesta elevii vor fi provocați să 

formuleze întrebări și opinii personale și chiar să provoace anumite dispute. 

Iluminarea este momentul apariției spontane a soluției. Momentul iluminării se 

bazează pe etapele anterioare de acumulare activă și de pregătire conștientă. Pasteur 

afirmă că “hazardul nu ajuta decât mințile pregătite” 

Verificarea constă în materializarea într–un produs și evaluarea acestuia prin 

stabilirea gradului în care acesta corespunde criteriilor și exigențelor de originalitate. 

Creativitatea și inovația au devenit prioritatea strategica numarul unu pentru 

organizațiile de orice tip din întreaga lume. Nu se mai apreciaza atât de mult 

cantitatea de cunostințe, cât modalitățile alternative și creative de a ne folosi de 

cunoștințele pe care le avem la un click distanță datorită digitalizării. Creativitatea a 

devenit parte a activității didactice de zi cu zi. Ultrastimularea copiilor prin diverse 

mijloace media face ca atenția lor să nu mai fie captată și menținută foarte ușor.  

În termeni economici, profitabilitatea unei organizații va fi mai mare dacă echipa 

care o sustine este una creativă, ce are performanțe mai bune și este mai eficientă.  
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Educația este un domeniu în care se poate vorbi foarte mult de creativitate, deși 

se pare ca nu toate cadrele didactice sunt foarte creative. Însă creativitatea se poate 

stimula și dezvolta astfel încât să devină o abilitatea extrem de valoroasă în activitatea 

didactică. 

Trenger (1980) oferă câteva recomandări pentru a forma în clasă un mediu 

educațional care să conducă la gândirea creativă : 

 Sprijinirea și consolidarea ideilor și răspunsurile neobișnuite, inovative ale 

elevilor 

 Utilizarea eșecului ca un punct pozitiv pentru a ajuta elevii să realizeze erorile 

și să atingă standardele propuse, totul într – o  atmosfera caldă, de încurajare. 

 Adaptarea la ideile și interesele elevilor; necesitatea ca profesorul să se pună 

la curent cu interesele și aspirațiile lor, adaptate varstei. 

 Alocarea de timp suficient pentru elevi pentru a se gândi și a dezvolta ideile 

lor creative. Nu toate ideile creative apar imediat și spontan. 

 Crearea unui climat de respect reciproc și de acceptare între elevi și între elevi 

și profesor, astfel că elevii pot împărtăși, dezvolta și învăța impreuna  și unii de la 

ceilalti. 

 Acceptarea de fatete multiple ale creativității, nefiind de droit a ne bloca doar 

la cele legate de artă. Raspunsurile verbale, atât în proză cât și îăn versuri sunt 

expresia creativității. Aceasta poate transgresa transdisciplinar toate ariile studiate. 

 Încurajarea activităților de învățare divergenta.  

 Ascultati-i și râdeți împreună cu elevii dumneavoastră. O atmosfera calda, de 

incurajare ofera libertate și șiguranta în gândirea divergenta și exploratoare 

 Permiteti elevilor să facă alegeri și să fie parte a procesului de luare a 

deciziilor. Permiteti-le să fie parte în controlul asupra propriei educații și în procesul 

de învățare. 

 Oferiti șansa fiecarui elev de a se implica și demonstrati valoarea implicarii, 

sprijinind ideile elevilor, rezolvarilor de probleme și proiecte. 

 Implicați cât mai mult  elevii în procesul de învățare. Benjamin Franklin 

spunea: “Spune-mi și voi uita, învață-mă și explică-mi și îmi voi aminti, implica-mă și 

voi învăța.” Implicarea activă în învățare este un mod ideal de a aplica modul creativ 

de învățare vechii și tradiționalei metodologii de lucru, care să implice elevii într – un 

mod mult mai profund.  

 Încearcați să pastrați o amenajare flexibilă a clasei, astfel încât de-a lungul 

anului școlar pot lucra in grupuri de diverse dimensiuni, să realizeze proiecte 

individuale său în perechi, să asculte prezentari sau să faca diverse alte proiecte de 

arta întinși pe podea. Foarte apreciate sunt activitatile de lectură pe podea, sau de ce 

nu, în iarbă, in natură. Pentru a menține un nivel crescut al creativității, cheia este 

renunțarea la poziția fixă a mobilierului școlar, și reorganizarea lui rapidă, în funcție 

de context. 
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 Folosirea de materiale didactice neconvenționale. Nu abandonam tot ce e  

clasic in învățământ, dar introducem diverse materiale speciale ce ii pot ajuta pe elevi 

să gândeasca în afara cutiei și să se conecteze mult mai profund pentru atingerea 

obiectivelor propuse. 

 Încurajarea discuțiilor - Pentru un profesor de învățamant primar evitarea 

discuțiilor interminabile și fara sens este o mare provocare. Pe de alta parte, din aceste 

discutii , dirijate corect și eficient, putem ajunge la noi idei, opinii valoroase ce pot fi 

integrate cu succes în structura lecțiilor. Discuțiile și conversațiile cu sens ii fac pe 

elevi să gândească mult mai critic, îi determină și îi provoacă să asculte opiniile altor 

elevi, le dă oportunitatea de a se provoca unii pe ceilalti și să construiasca pe ideile 

colegilor. 

 Nelimitarea sarcinilor la un singur format - Permisiunea ca elevii să aleaga 

propriul format in care iși realizeaza temele, proiectele, le permite să exploreze acea 

sarcina folosind un format care este cel mai la îndemana, care le place cel mai mult 

(Exemplu: Proiectul Drumul Pâinii –elevii il pot realiza în multiple moduri – 

informații științifice despre cereale, procesul de producere al pâinii, literar – poezii, 

compuneri, artistic – picturi, colaje, modelaj) 

 Prezența umorului în ore este un factor cheie pentru stimularea creativității. 

Umorul este o parte importanta pentru crearea unui mediu pozitiv în care creativitatea 

poate înflori. Cunoscând ceea ce ii intereseaza pe elevi, alegand glume relevante 

pentru nivelul lor de înțelegere, aceasta poate aduce o atmosfera caldă și pozitivă în 

clasă. Elevii trebuie învățati să râdă împreună și nu unii de alții atunci când au mici 

eșecuri. Acestea sunt punct de plecare pentru învățare. 

  Rasplatirea reușitelor și recunoșterea acestora motivează elevii – certificate, 

diplome, cocarde, mai ales daca sunt expuse in clasă. 

 Folosirea posterelor motivaționale – este un mod minunat pentru elevi de a-și 

dezlănțui potențialul creativ 

 Lucrul în perechi - copii extraordinari și copii ce întampină anumite probleme 

– cei care stapanesc materia, puși in șituația de mici profesori, iși vor folosi tot 

potențialul și își vor ajuta colegul într-un mod creativ. 

 Sărbatorirea victoriilor, prin mici ceremonii îi va face să învete mai rapid, mai 

riguros. 

 Folosim teoria inteligențelor multiple – copilul kinestezic, auditiv, olfactiv, 

vizual-spatial – acest mod de lucru stimulează creativitatea  elevilor, prin folosirea 

diverselor zone ale creierului. 

Identificarea creativităţii este o premisă pentru anticiparea acţiunii de educare a 

ei. Factorii inhibanţi pentru creativitate pot fi diferenţiaţi pentru toate cele patru faţete 

de fond ale creativităţii:  personalitate, proces, produs, climat creativ. Unele blocaje, 

prin reversul lor, se pot transforma în stimulenţi.  



240 

 

Dezvoltarea creativităţii trebuie să înceapă de la cea mai fragedă vârstă și 

să continue şi după școlaritate, sub îndrumarea  părinţilor şi educatorilor, prin crearea 

unui context cât mai stimulativ  pentru creativitate.  

Abordările creativităţii cuprind orientări majore asupra explicării fenomenului 

complex al creativităţii. Acestea trebuie adaptate și folosite eficient și țintit pentru 

obținerea celor mai bune rezultate în învățamantul școlar. 
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IDENTIFICAREA TIPURILOR DE TEMPERAMENT LA 

CLASA I  

– TEST APLICATIV – 

 
prof. înv. primar Marilena Stancu  

Şcoala Gimnazială nr. 39 – „Nicolae Tonitza”, Constanța  

 

Chestionar socio-afectiv   

 

Numele elevului: _______________________________ 

Clasa: ______________________________ 

Notă: evaluați elevul mereu (M), adesea (A), uneori (U), sau niciodată (N). 

 

De obicei, copilul...                                                                                                        

                                                                                                      M    A   U    N 
1. Este înclinat să râdă și să vorbească..........................................   □    □    □    □  

2. Îi place să spună povești în care exagerează............................... □    □    □    □ 

3. Caută să atragă atenția (prin mimică, zâmbete, șarm)..... ......... .□    □    □    □ 

4. Este înclinat să întoarcă serviciul și să-și ofere ajutorul............. □    □    □    □ 

5. Este vorbăreț într-un mod compulsiv..........................................□    □    □    □ 

6. Începe mai multe lucruri fără să le termine.................................□    □    □    □ 

7. Se mișcă mult și se enervează.....................................................□    □    □    □ 

8. Îi place să-și schimbe locul.......................................................  □    □    □    □ 

9. Se hotărăște repede și caută să conducă....................................  □    □    □    □ 

10. Caută să-i alieze pe ceilalți la ideile sale...................................□    □    □    □ 

11. Are încredere în capacitățile sale psihice și intelectuale...........□    □    □    □ 

12. Găsește repede soluții practice la tot..........................................□    □    □    □ 

13. Este nerăbdător să încerce ceva.................................................□    □    □    □ 

14. Se relaxează greu.......................................................................□    □    □    □ 

15. Este agresiv când își apără proiectele...................................... □    □    □    □  

16. Este înclinat spre a fi sarcastic dacă nu gândim ca el.............. □    □    □    □  

17.  Își păstrează prietenii și mai ales este fidel unuia din ei...........□    □    □    □   

18. Este  susceptibil  și  foarte  sensibil  la  orice  remarcă sau 

 opinie pe care o avem despre el.................................................... □    □    □    □ 

19. Este înclinat să pună multe detalii, să lucreze foarte minuțios □    □    □    □  

20. Se implică cu toată ființa într-o cauză...................................... □    □    □    □ 

21. Este înclinat să-și amintească lucruri care i-au fost făcute...... □    □    □    □ 

22. Este înclinat să țină ranchiună mult timp................................. □    □    □    □ 

23. Caută să-i culpabilizeze pe ceilalți........................................... □    □    □    □ 

24. Este înclinat să fie deprimat dacă ceva nu se potrivește 

 gustului său.................................................................................... □    □    □    □ 
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25. Știe să facă dovadă de sânge rece pus în fața unui conflict..........□    □    □    □ 

26. Este înclinat să fie liniștit, amabil.................................................□    □    □    □  

27. Este punctual și-și face treaba foarte bine....................................□    □    □    □ 

28. Se poate exprima îndelung dacă îi acordăm încredere................ □    □    □    □ 

29. Poate fi înclinat să lase lucrurile să meargă și să nu facă nimic...□    □    □    □ 

30. Nu se entuziasmează ușor (motivație non aparentă).....................□    □    □   □ 

31. Vede partea amuzantă a lucrurilor 

(râde în sinea sa fără să o arate)........................................................ □    □    □    □ 

32. Este nehotărât, îi e greu să aleagă................................................ □    □    □    □ 

 

 

Profilul copilului: 

 

A. Copil de tip active agitat 

(sangvinic). Îi corespund afirmațiile de la 1 la 8  

B. Copil de tip conducător  

(coleric). Îi corespund afirmațiile de la 9 la 16 

C. Copil de tip sensibil și minuțios 

(melancolic). Îi corespund afirmațiile de la 17 la 24 

D. Copil de tip clam și șters 

(flegmatic). Îi corespund afirmațiile de la 25 la 32 

 

 

Bibliografie: 

1. Caron, Gérald – Cum să susținem copilul în funcție de temperamentul său, 

editura Didactica Publishing House, 2009; 

2. Steiner, Rudolf – Cele patru temperamente, editura Univers Enciclopedic Gold, 

2016. 
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ÎNVĂȚARE BAZATĂ PE COMUNICARE  

DE LA SUFLET LA SUFLET 

 
Prof. înv. primar Florina Zecheru  

Școala Gimnazială Nr.28 Dan Barbilian Constanța 

 

“Măreția mea ca profesor depinde de capacitatea mea 

de a vedea măreția în cei cărora le predau.” 

Ivan Cornia 

 

A fi profesor este pentru mine o adevărată binecuvântare. Am realizat acest lucru 

după ani buni de apropiere și lucru cu elevii. Am înțeles de curând că, după douăzeci 

și trei de ani de învățământ, sunt în momentul în care se întrevede un alt început. Simt 

că în acest moment comunicarea cu elevii și cu ceilalți a căpătat o altă cale. Am 

început să fiu mai atentă la acea comunicare subtilă, de fapt la tot ceea ce ne unește 

într-un întreg. 

Am reluat ceea ce am învățat despre comunicare și toate informațiile se 

descoperă acum cu un alt înțeles decât cel de până acum. Sunt iar la început de drum 

și am simțit cum e să comunici de la suflet la suflet. 

Voi porni în a aminti semnificația profundă a verbului latin „communico” care 

nu se referea numai la punerea în evidență a contactului, a legăturii, ci însemna și a 

face în comun ceva, a împărtăși, a pune împreună, a amesteca, a uni. Limba română a 

preluat acest sens al împărtășirii, al unificării, sens imprimat în cuvântul străvechi 

„cuminecare” (a se împărtăși întru ceva), așa cum spunea Constantin Noica. 

Astfel, mulți specialiși recomandă ca fenomenul comunicării să fie abordat  

dintr-o perspectivă multidisciplinară. Cercetarea comunicării în câmpul educațional 

aduce în centrul atenției specificul relației dintre profesor și elevii săi, relație care se 

exprimă prin actul comunicării atât în activitățile didactice, cât și în cele instructive, 

educative sau de ordin social.   

Pornind de la cuvintele Sfântului Ioan Gură-de-Aur “Acela iubește cu adevărat, 

care caută la interesele celui iubit”, putem parafraza spunând că profesorii care-și 

iubesc cu adevărat elevii comunică în funcție de interesele celor iubiți. 

Consider că, în cadrul comunicării didactice, este necesar să fim atenți atât la 

comunicarea intrapersonală cât și la comunicarea interpersonală. 

Comunicarea intrapersonală ne ajută să aflăm cine suntem și cum ne percepem 

pe noi și pe ceilalți, acest lucru influențând atât modul nostru de comunicare cât și 

răspunsul la mesajele celorlați. 

Conceptul de conștiință de sine se află la baza tuturor formelor și funcțiilor 

comunicării. Acesta a fost explicat de “ Fereastra lui Johari ” .Autorii susțin ideea că 

în fiecare dintre noi există o zonă supusă controlului conștient și o zonă de umbră la 
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care nu avem acces direct, dar despre care putem afla câte ceva cu ajutorul semenilor 

noștri în măsura în care reușim să comunicăm eficient cu aceștia. 

Self-ul în comunicare poate fi deschis, orb, necunoscut și ascuns. Astfel, 

comunicarea este influențată de fiecare dintre aceste tipuri de self. 

Self-ul deschis ne este cunoscut atât nouă cât și celorlalți. Pentru a eficientiza 

comunicarea trebuie să facem eforturi să lărgim “fereastra”. O schimbare în această 

arie, sau în oricare alta, atrage după sine schimbări și în celelalte arii. 

Self-ul orb cuprinde toate acele informații pe care alții le știu, dar pe care noi le 

ignorăm. Comunicarea depinde în cea mai mare parte de faptul că partenerii trebuie să 

posede aceeași informație de bază unii despre ceilalți. Aria oarbă va exista 

întotdeauna pentru fiecare dintre noi. Chiar dacă suntem capabili să o reducem, nu 

vom putea niciodată să o eliminăm în totalitate. 

Self-ul necunoscut reprezintă acea parte din noi care există dar nu ne este 

cunoscută nici nouă, nici celorlalți. Explorarea self-ului necunoscut printr-o 

interacțiune deschisă, sinceră și empatică cu persoane care ne inspiră încredere poate 

reprezenta una dintre căile cele mai eficiente de a pătrunde înăuntrul acestui self. 

Self-ul ascuns conține tot ceea ce noi cunoaștem despre noi înșine și despre alții, 

dar ținem numai pentru noi. La extreme se găsesc cei care se dezvăluie prea mult și 

alții care se dezvăluie extrem de puțin. 

Dezvoltarea cunoașterii de sine a unei persoane este condiționată de gradul și 

calitatea intercunoașterii care există între o persoană și celelalte aflate în relație de 

comunicare. 

Jean–Paul Sartre spunea: ”Pentru ca să ajung la orice adevăr despre mine însumi, 

trebuie să vin în contact cu o altă persoană. Celălalt este absolut indispensabil, atât 

pentru existența mea cât și pentru cunoașterea mea despre mine însumi. ”Este eficient 

ca în relațiile cu ceilalți să ne autodezvăluim întrucât putem avea multe beneficii: 

cunoașterea de sine, abilitatea de a face față diverselor situații, eficiența 

comunicațională, profunzimea relațională, reciprocitatea. 

Schimburile interpersonale nu reprezintă niciodată o reușită sau un efect total. 

Este important să realizăm că acestea pot fi eficientizate în toate tipurile de relații pe 

care le avem cu ceilalți. În comunicarea didactică și nu numai, este important să avem 

în vedere că relațiile interpersonale sunt create și nu se întâmplă pur și simplu. Ele 

sunt coordonate, create prin acțiuni. Ele sunt într-o permanentă devenire și 

consecvențiale, influențând oamenii implicați în ele, chiar dacă ei vor sau nu să mai 

fie implicați. Oricare relație va avea un efect rezidual asupra persoanelor care s-au 

angajat în ea. De asemenea, relațiile interpersonale sunt calitative, diferite de la o 

persoană la alta. 

Pentru a eficientiza comunicarea interpersonală este recomandat să observăm 

următoarele aspecte: atitudinea pozitivă, sprijinul, egalitatea, încrederea, acceptarea 

prezenței celuilalt, gestionarea interacțiunii, controlul imaginii de sine, expresivitatea 

și persuasiunea. 
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Din toate aceste aspecte, empatia este cea care ne ajută în relația cu elevii noștri. 

”Profesorii buni stăpânesc metodologia, profesorii fascinanți au sensibilitate. Această 

deprindere a profesorilor fascinanți contribuie la dezvoltarea stimei de sine, a 

stabilității, a liniștii interioare, a capacității de a contempla frumosul, de a ierta, de a-și 

face prieteni, de a fi sociabili. Profesorii buni educă inteligența logică, profesorii 

fascinanți educă emoția. Profesorii fascinanți își învață elevii să exploreze lumea care 

sunt ei înșiși, propria lor ființă. Educația lor urmează notele emoției. (Augusto Cury) 

Elevii vor lua în considerare ce le vom transmite doar în măsura în care ei simt 

că îi respectăm pe ei așa cum sunt, cu provocările lor, cu pasiunile lor, cu ceea ce are 

fiecare de oferit. Cei cărora le predăm devin exact așa cum îi vedem noi. Elevul dotat 

va răspunde la provocările pe care i le dăm și la credința noastră că le va rezolva. 

Elevul cu probleme va răspunde la frustrările noastre și la temerile noastre. Elevul mai 

lent va reduce ritmul până la ritmul pe care îl așteptăm de la el. Astfel, dacă dorim 

rezultate de la elevii noștri, consider că e bine să vedem Frumosul din ei, să-i iubim. 

Îmi place să cred că toți profesorii sunt persoane iubitoare. Ar fi minunat să fie așa. 

Oare ce înseamnă să fii o persoană iubitoare? 

Gary Chapman a realizat cercetări asupra capacității de iubire a oamenilor și a 

identificat șapte trăsături ale unei persoane iubitoare: bunătatea, răbdarea, iertarea, 

smerenia, respectul, generozitatea, sinceritatea. 

Aceste trăsături nu sunt doar niște trăsături abstracte sau intenții bune, ci o serie 

de abilități pe care învățăm să le punem în practică din momentul în care ne hotărâm 

să devenim niște persoane iubitoare. Ele reprezintă niște însușiri esențiale și realiste, 

care pot fi aplicate zilnic. Faptul de a te obișnui să pui în practică aceste trăsături dă 

rezultate remarcabile în viața de zi cu zi, prin desăvârșirea relațiilor interumane. 

Astfel, Gary Chapman consideră că trăsăturile unui om iubitor reprezintă atât secretul 

legăturilor interumane bine închegate, cât și al trăirii unei vieți încununate sub toate 

aspectele. Acest lucru se datorează faptului că singura cale de a fi un om împlinit este 

să-i iubești pe cei din jur. 

Am întrebat elevii cum le pot arăta iubirea mea pentru ei, cum pot comunica cu 

ei de la suflet la suflet.Răspunsurile lor au fost variate și mă vor ajuta în activitatea 

viitoare la clasă: 

 Să le explic “mai lin” 

 Să fie o comunicare “curată” 

 Mai multă mișcare 

 Mai mult lucru în echipe 

 O zi pe săptămână fără teme (sau mai multe zile) 

 Mai multe excursii 

 Mai multe proiecte 

 Să avem o oră de „trăncăneală” 

 Să începem orele cu glume bune 

 Să facem mai multe activități cu părinții 
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     Le mulțumesc și sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce am învățat de la ei în 

toată experiența mea de dascăl. 

     Unde iubirea este mare, acolo mereu se întâmplă minuni. 

     Vă doresc să fiți și să creați minuni împreună cu elevii dumneavoastră! 
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JOCUL DIDACTIC ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR 

 DE SCRIERE CREATIVĂ ȘI REZOLVARE DE PROBLEME 
 

                                                                 Prof. înv. primar Suță Maria 

                                                     Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” Năvodari 

Prof înv. primar Dăscălașu Mariana 

                                                     Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” Năvodari 

  

Jocul didactic exercită o influenţă multilaterală asupra dezvoltării psihice a 

copilului. În primul rând, contribuie la dezvoltarea lui intelectuală: la formarea 

percepţiilor (de culoare, formă, mărime, etc.), la educarea spiritului de observaţie, a 

imaginaţiei creatoare, a gândirii, a memoriei şi limbajului. 

Numeroase jocuri didactice organizează procesul perceperii analitico- sintetice a 

însuşirilor caracteristice ale obiectelor. Situaţiile concrete ale jocului solicită copilului 

alegerea obiectelor după culoare, mărime, formă şi găsirea asemănărilor şi 

deosebirilor dintre ele. 

Prin sarcina lor didactică, aceste jocuri activizează operaţiile gândirii: analiza, 

sinteza, comparaţia, generalizarea. Operaţia de comparare se dezvoltă prin jocurile în 

care copilul este pus să grupeze obiectele după trăsăturile lor caracteristice generale. 

Pentru a putea grupa obiectele, copilul le compară, desprinde notele lor comune şi 

diferite, după care le clasifică în diverse categorii. Clasificarea obiectelor nu este 

posibilă fără generalizare. 

Jocurile didactice contribuie la dezvoltarea stăpânirii de sine, a autocontrolului, a 

spiritului de independenţă, a disciplinei conştiente, a perseverenţei, precum şi a 

multor calităţi de voinţă şi trăsături de caracter. 

Şcolarul mic memorează destul de uşor, dar destul de defectuos dacă nu este 

îndrumat. În sensul acesta jocul este cel mai bun prilej pentru autoeducaţie, pentru 

exersarea voinţei şi cultivarea tuturor trăsăturilor de personalitate. Jocul îl apropie pe 

copil de realitate, îl face să trăiască mai autentic viaţa şi relaţiile sociale.  

Prin urmare, folosind jocul ca mijloc de formare a elevilor se vor îmbogăţi 

impresiile copiilor despre realitatea înconjurătoare, se va extinde sfera reprezentărilor 

şi se va adânci, preciza şi corecta conţinutul lor, se va stimula imaginaţia reproductivă 

şi creatoare în realizarea temelor de joc, se va activa gândirea şi procesul de 

comunicare verbală prin care ei îşi exprimă impresiile, părerile. 

Termenul de competenţe se referă la o combinaţie de deprinderi, cunoştinţe, 

aptitudini şi atitudini şi includ disponibilitatea de a învăţa  în completarea la „a şti 

cum”. 

Competenţele cheie reprezintă un pachet multifuncţional, transferabil de 

cunoştinţe, abilităţi şi atitudini  de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi 

dezvoltarea personală, incluziunea socială şi găsirea unui loc de muncă. Acestea 

trebuie să se fi dezvoltat la sfârşitul educaţiei obligatorii şi trebuie să acţioneze ca 
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fundament pentru învăţare ca parte a educaţiei pe tot parcursul vieţii. Aceste 

competenţe trebuie adaptate  la cadrul  social, lingvistic şi cultural al indivizilor. 

Problemele apar peste tot în jurul nostru iar mulți oameni reacționează emotiv, 

spontan. În schimb, abilitățile eficiente de rezolvare a problemelor pot conduce la 

gândirea rațională, o componentă a oricărei realizări de succes. 

Problemele creative implică utilizarea unui sau mai multor pași de bază ai 

rezolvării de probleme în exerciții concepute pentru a provoca gândirea. Există patru 

pași de bază în rezolvarea de probleme: 

 definirea problemei 

 generarea soluțiilor posibile 

 evaluarea și selectarea soluțiilor posibile 

 implementarea soluțiilor 

Activitățile de grup furnizează un mod eficient de a învăța abilitățile de rezolvare 

de probleme , sub formă de jocuri. 

Rețele de lână 

Împarte grupul (clasa) în echipe cu număr egal de membri. Dă fiecărui grup un 

ghem de sfoară (ață colorată). Instruiește echipele să creeze o rețea, folosind doar 

sfoara (ața). O dată ce echipele au terminat (ai putea să stabilești un interval de timp 

pentru completare), schimbă echipele între ele în așa fel încât fiecare echipă să aibă 

altă rețea decât cea creată de ei. Fiecare echipă leagă la ochi pe unul din membri. 

Obiectivul este ca cel legat la ochi să desfacă rețeaua folosind doar instrucțiunile 

verbale ale colegilor de echipă. Pentru a avea succes, membrii echipei trebuie să se 

concentreze și să dea/ urmeze instrucțiuni. Prima echipă care a desfăcut rețeaua 

câștigă jocul. 

Să faci o vânătoare de comori 

Acest joc de vânătoare de comori implică rezolvarea unei liste de probleme. 

Începe prin împărțirea grupului (clasei) în echipe. Dă fiecărei echipe o listă de 

activități de făcut. Lista trebuie să înceapă cu unele sarcini simple, crescând 

dificultatea spre activități mai dificile. Unele sugestii de activități sunt: 

 Să scrie un poem de 100 de cuvinte pe o temă dată 

 Să găsească un obiect care este situat în aria în care se desfășoară jocul 

 Să bea un pahar întreg de lichid (apă, suc) 

 Să rezolve un Sudoku de cuvinte încrucișate 

 Să scrie toate cuvintele unui cântec (un colind merge foarte bine pentru 

perioada sărbătorilor de iarnă) 

Echipa care completează prima aceste activități, învinge. 

Scenete improvizate 

Înainte de a juca acest joc, scrieți pe o hârtie câteva evenimente care sunt legate 

de locul în care jucați. De exemplu, pentru un grup implicat în servirea unor clienți, 

utilizați situația când ai de a face la telefon cu un client furios. Dacă ai un grup mai 

mare, împarte-i în echipe de câte 6-8 membri. Dă fiecărei echipe câte o bucată de 
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hârtie pe care ai scris subiectul scenetei care trebuie create. Dă-le un timp stabilit 

pentru a-și pregăti sceneta apoi pune fiecare echipă să-și prezinte sceneta în fața 

grupului. Dacă ai un grup mic, pune fiecare persoană să creeze o parte a unei 

conversații care este legată de problemă și să o prezinte tuturor. 

Duplicarea unui model făcut din cuburi 

Construiește un model din cuburi / piese de Leggo, de Domino sau alt gen de 

piese de construcție. Împarte grupul în echipe și dă fiecărei echipe (sau fiecărui 

membru al grupului, în cazul grupurilor mici unde fiecare lucrează individual) 

suficiente piese pentru a duplica modelul. Stabilește un anume timp pentru 

completarea modelului duplicat. Echipa/ persoana care a terminat prima – sau ajunge 

mai departe în completarea modelului lor – învinge. Cu cât mai dificil este modelul 

original, cu atât mai mult timp va lua sarcina de îndeplinit.  

Construirea turnului 

Deși există multe variații ale acestui joc, aceasta care utilizează spaghetti și 

bezele moi (marsh mellows) este favorita noastră. Împarte grupul în echipe cu un 

număr egal de jucători. Dă fiecărei echipe un număr egal de spaghetti și bezele. 

Obiectivul este să vezi care echipă poate construi cel mai înalt turn în cadrul unui 

interval de timp dat. 

Cuvinte încrucișate personalizate 

Pentru ca acest joc să fie eficient, ai nevoie de una sau mai multe echipe de 8-10 

persoane. Pune fiecare echipă să facă o listă cu primul și al doilea nume al membrilor 

din grupul lor/ echipă. Obiectivul este că creezi un puzzle cu cuvinte încrucișate 

compus din indicii despre persoană, de exemplu, dacă o singură persoană din echipă 

are părul roșu, cele două indicii pentru primul și al doilea nume al ei vor fi, ”păr roșu” 

și ”Ginger”. Ar trebui ca fiecare echipă să poată completă careul de cuvinte 

încrucișate în 20-30 de minute. Când toate echipele au terminat, schimbă careurile 

între echipe, astfel ca fiecare să aibă unul diferit. Asigură-te că le dai și lista 

corespunzătoare de nume celor care trebuie să rezolve careul. 

Jocul puzzle din bucăți de tablou 

Pregătește acestă activitate de rezolvare de probleme alegând o imagine bine-

cunoscută (tablou) sau de desen animat plină de detalii. Taie cartonul/ foaia cu 

imaginea în pătrate egale și dă câte una fiecărui membru al echipei/ grupului (într-un 

grup mic). Vei avea nevoie de tot atâtea părți câți oameni/ copii sunt în echipă sau în 

grup. În plus, dă fiecărei persoane/ copil câte un creion, o linie/ ruletă – care să-i ajute 

să mărească imaginea, marker/ creioane colorate și o bucată albă și mare de hârtie. 

Dă-le instrucțiunea de a face piesa de puzzle de cinci ori mai mare. La final, puteți 

pune bucățile alături să vedeți dacă reconstituiți imaginea inițială, mărită. 
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La nivelul învăţământului primar unde se pune baza deprinderilor de muncă 

intelectuală, jocurile didactice oferă un cadru propice pentru învăţarea activă, 

participativă, stimulând în acelaşi timp iniţiativa şi creativitatea elevilor. 

Prin jocuri care pot fi presărate în diverse momente ale lecţiei copilul este 

solicitat la acelaşi efort mintal pe care l-ar face într-o activitate didactică obişnuită, cu 

deosebirea că, în joc, copilul efectuează aceste operaţii într-o formă plăcută, 

mobilizându-şi toate resursele pentru îndeplinirea  sarcinilor jocului. 

Prin joc, copilul  se obişnuieşte treptat cu efortul psihic, îşi dezvoltă agerimea 

minţii, prezenţa de spirit, stăpânirea de sine, obişnuinţa de a duce lucrurile la bun 

sfârşit, intră în competiţie cu sine însuşi şi cu ceilalţi parteneri de joc, îşi dezvoltă 

spiritul de cooperare, îşi manifestă personalitatea. 

Un exerciţiu sau o problemă matematică poate deveni joc didactic matematic 

dacă îndeplineşte unele condiţii, cum ar fi: 

a) realizează un scop instructiv sau educativ; 

b) rezolvă o sarcină didactică din punct de vedere matematic; 

c) foloseşte elemente de joc în vederea  realizării sacinilor propuse; 

d) foloseşte un conţinut matematic accesibil şi atractiv; 

e) utilizează reguli de joc cunoscute anticipat şi respectate de elevi; 

f) foloseşte material didactic corespunzator. 

Tipuri de jocuri didactice matematice: 

1) Jocuri  în perioada premergătoare operaţiilor cu numere: “Jocul perechilor” 

“Învăţăm să numărăm”, “ Ce numere lipsesc?”, “Caută vecinii”, “Cine numără mai 

departe”  etc.. 

2) Jocuri, exerciţii – joc în vederea pregătirii în mod operaţional a operaţiilor de 

adunare şi scădere în conceptul 0 – 10: “Compune nr………”, “Descompune nr….”, 

“Ce semn s-a ascuns?”. 

3) Jocuri în legătură cu însuşirea şi consolidarea operaţiilor de adunare şi 

scădere: “Priveşte şi continuă drumul”, “Cine urcă mai repede scara?”. 

4) Jocuri pentru recunoaşterea semnelor relaţiei (<  ,  > ,  +) sau pentru 

recunoaşterea semnului operaţiei :”Vântul a luat semnele”, “Care semn s-a ascuns?”. 

5) Pătratele “buclucaşe”, magice, îi solicită pe copii la calcul mintal în funcţie de 

unele reguli. Pentru completarea lor, copiii sunt puşi în situaţia de a  efectua operaţii 

de adunare, scădere, aflarea termenului necunoscut. 

6) Rebusurile matematice îi ajută pe copii să-şi fixeze noţiunile matematice şi un 

limbaj matematic adecvat. 

7) Ghicitorile probleme: 

   “ Cinci copii pe-o sănioară 

   De pe deal ca vântul zboară 

   Ajungând în jos râzând 

   Doi în sanie mai sunt 

    Socotiţi câţi în zăpadă 
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   Au căzut pe drum grămadă”? 

8) Probleme distractive: 

“De ziua ei, Maria a primit două cărţi de la o prietenă, două de la mama ei, două 

de la surioara ei. 

De la câte persoane a primit Maria cărţi?” 

“ Bunica are  6 găini şi 3 porci. Porcii sau gainile au mai multe picioare?” 

“ Un cârd de raţe trece  peste iarba verde de pe celălalt mal: una în frunte, trei în 

spatele ei, una încheie şirul, trei în faţa ei, două la mijloc. 

Câte raţe are cârdul?” 

 9. Probleme de perspicacitate: 

 “Dacă trei pisici pot prinde 3 şoareci în trei minute, în cât timp 30 de pisici vor 

prinde 30 de şoareci?” 

 “Într-un coş sunt 5 mere. Cum trebuie  împărţite merele la 5 fetiţe, în aşa fel 

încât să capete câte un măr, iar în coş să mai rămână încă un măr?” 

10. Probleme de geometrie – construcţii din  beţe de chibrituri, realizarea unor 

jocuri din figuri geometrice. 

11. ,, Rezolvă exerciţiul meu!”  

 Scopul acestui joc este de a controla cunoştinţele elevilor şi de a consolida 

deprinderile de calcul mintal rapid .   

Sarcina didactică:  Efectuarea unor exerciţii de adunare sau scădere în limitele 0 

-100 

Material didactic: câte o bucată de hârtie pentru fiecare elev     

Desfăşurarea jocului : Se împarte clasa în două echipe. Înainte de începerea 

jocului propriu – zis, fiecare elev va trebui să scrie pe bucata lui de hârtie câte un 

exerciţiu de adunare sau scădere în limitele 0- 100 , după care va împături hârtia  şi o 

va păstra în mână . 

La semnalul dat de conducător, câte un reprezentant din fiecare grupă vine în 

faţa clasei, cei doi îşi dau mâna şi fac schimb de bileţele. După aceasta reprezentantul 

echipei A desface hârtia primită de la adversarul lui, citeşte cu voce tare execiţiul scris 

şi îl rezolvă. Rezultatul va trebui dat în 30 de secunde. Aprecierea se face cu 

participarea echipei adverse, acordându-se pentru răspunsurile corecte un plus, iar 

pentru cele incorecte un minus. 

În cazul în care se constată că rezultatul exerciţiului depăşeşte limita 100, cel 

care l-a scris va fi penalizat cu un minus. Va câştiga echipa care va totaliza cele mai 

multe semne de plus. 

Scrierea creativă este o disciplină la modă, deși încă își caută locul între 

practicile pedagogice (loc revendicat prin apelul la teoriile cu privire la triunghiul 

autor-text-cititor) și colaborarea cu alte discipline, cum ar fi arta performativă, 

tehnologia digitală și studiile de film (tradiția modelului creativ de tip atelier, 

considerat uneori mai puțin riguros din punct de vedere academic). Scrierea creativă 

încurajează și dezvoltă abilități de scriere prin exploatarea diferitelor genuri și 
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stimulează creativitatea la niveluri diferite: lectură creativă, interpretare/ analiză 

creativă, scriere creativă. Prin exerciții de scriere este stimulată și învățarea în cadrul 

grupului, se încurajează evaluarea și feedback-ul în scopul de a experimenta diferite 

tipuri de analiză și de a reflecta asupra procesului scrierii. 

Jocul de rol - învăţarea prin simulare - 

Este metoda îndrăgită de elevi, dându-le posibilitatea să se substituie diverselor 

personaje, în diverse situaţii etc. 

Este folosită în orice moment al lecţiei. 

Paleta obiectelor de studiu la care se pretează e vastă, de la limba română la 

matematică, de la istorie la muzică, de la educaţie civică la opţionalul de orice factură. 

Reproducerea fictivă a unor situaţii, imitarea unor personaje, imaginarea unor 

acţiuni sau fapte este benefică în familiarizarea copiilor cu respectivele situaţii pentru 

a învăţa astfel despre ei înşişi, despre lumea ce-i înconjoară îi pregătesc pentru viaţa 

reală, activi, responsabili, abili.  

      Dintre numeroasele variante ale jocului de rol, la îndemâna educatorului stau 

mai ales două: 

Jocul de rol prescris – în care participanţilor li se pune în faţă situaţia creată de 

“scenarist” (învăţătorul, dar şi un elev în clasele mai mari); 

Jocul de rol improvizat – creat ad-hoc, pornind de la o situaţie, de la care va 

evolua rolul. 

Etape/reguli ale jocului de rol: 

 Formularea obiectivelor urmărite, alegerea temei jocului şi construirea 

personajelor; 

 Instruirea elevilor referitor la rolurile pe care le vor interpreta; 

 Stabilirea manierei de desfăşurare a jocului (scenetă, naraţiune+personaje, 

monolog etc); 

 Împărţirea rolurilor (prin alegere liberă sau prin investire); 

 Pregătirea jocului (spaţiu, recuzită etc.); 

 Interpretarea efectivă a jocului de rol; 

 Evaluarea finală a jocului atât cu “actorii”, cât şi cu spectatorii. 

Mesajul fluturaşului 

Timp: 3 sau 4 minute 

Materiale: hârtie cartonată (16x22cm), şablon de fluturaş, creioane colorate 

Scopul: să le reamintească copiilor tema principală a lecţiei 

Indicaţii: 

Dă fiecărui copil o hârtie albă şi un şablon al fluturaşului. Pe aripile deschise ale 

fluturaşului copiii vor scrie un cuvânt sau o scurtă propoziţie (Ex.: Cartea este 

prietena mea.) pe care o vor colora cu o culoare puternică (ex. roşu), iar pentru 

celelalte părţi ale fluturaşului vor folosi alte culori (ex. galben, portocaliu, violet). În 

încheiere fiecare copil va citi cu voce tare mesajul fluturaşului său. 
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Cuie şi ciocan 

Timp: aproximativ 3 minute 

Materiale: o bucată de scândură (15x30cm), un ciocan mai mic, cuie, câteva 

ziare, o listă cu întrebări recapitulative 

Scopul: să recapituleze câteva lecţii într-un mod amuzant 

Indicaţii: Adună copiii în jurul tău. Jocul se poate realiza şi în aer liber.Aşază 

bucata de scândură pe ziare (pentru a atenua zgomotul produs de loviturile 

ciocanului). Cuiul va fi deja fixat de tine cu vârful în bucata de scândură. Pune o 

întrebare copilului din stânga ta. Dacă el/ea răspunde corect, primeşte ciocanul şi are 

dreptul să lovească o dată cuiul. Dacă răspunsul este format din două părţi copilul are 

voie să lovească de două ori cuiul. Urmează apoi o întrebare pentru copilul din stânga 

lui. Dacă un copil nu ştie să răspundă la o întrebare, va încerca să răspundă următorul 

copil. Jocul se continuă până când cuiul a intrat în întregime în scândură. (Asigură-te 

să ai cuie mai mici decât grosimea scândurii). 

Valoarea educativă a jocului este de necontestat. Acesta contribuie la dezvoltarea 

unor însuşiri morale cum sunt solidaritatea, cinstea, sinceritatea, stăpânirea de sine, 

perseverenţa, voinţa etc. Jocul îl ajută pe elev să înveţe cu plăcere, să prezinte interes 

faţă de activitatea pe care o desfăşoară, îi ajută pe cei timizi să devină mai volubili, 

mai curajoşi, să capete mai multă încredere în capacităţile lor. 
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JOCUL ÎN ACTIVITATEA MATEMATICĂ  

DIN GRĂDINIȚĂ 
 

Prof. înv. preșc. Simona Șerbatiuc  

Grădinița P.P. ,,Amicii’’ Constanța 

Prof. înv. preșc. Cătălina Cacenco  

Grădinița P.P. ,,Amicii’’ Constanța 

 

Jocul, prieten nelipsit al copilului, reprezintă pentru perioada preșcolară 

principal activitate care îi reunește pe copii și în același timp, îi reprezintă. În 

decursul jocului, copilul acționează asupra obiectelor din jur, cunoaște realitatea, își 

satisface nevoia de mișcare, dobândește încredere în forțele proprii, își îmbogățește 

cunoștințele. 

Jocul didactic reprezintă una dintre activitățile didactice frecvent utilizate în 

grădiniță și îndrăgite de copii. Termenul "didactic" asociat celui de joc accentuează 

partea instructivă a activității, deoarece, indiferent de etapa de vârstă la care este 

utilizat, jocul didactic favorizează atât aspectul informativ, cât și formativ al 

procesului de învățământ. Spre deosebire de celelalte activități, jocul didactic are acea 

particularitate esențială de a îmbina armonios partea instructivă și exercițiul cu partea 

distractivă. Copilul, prin joc, într-un mod plăcut și distractiv, învață. 

Jocurile didactice transpun situații de viață și de activitate socială, ceea ce ajută 

la socializarea preșcolarului. Manipularea obiectelor trebuie să fie punctul de plecare 

în formarea reprezentărilor, dar în același timp, anumite achiziții din sfera proceselor 

de acțiune trebuie verbalizate corespunzător. Astfel, acestea nu numai că se fixează 

mai bine, dar pot atinge un prag superior de generalitate. 

Din acest punct de vedere sunt prețioase jocurile didactice cu conținut 

matematic. Momentul culminant al jocului îl costituie rezolvarea unei situații 

problematice prin găsirea unei game cât mai largi de soluții prin cooperarea copiilor 

antrenați în activitate. 

Gândirea copiilor preșcolari este preoperatorie, ea prezintă anumite instrumente 

de interacțiune cognitivă. De aceea, la acest nivel de operații simple, prin jocurile 

didactice cu conținut matematic, copiii exersează formarea de grupe de obiecte dupa 

anumite criterii(formă, culoare, lungime, lățime, grosime, mărime) sau punere în 

corespondență biunivocă a unor obiecte ce intră în componența unor grupe. Toate 

acestea se realizează cu succes prin acțiunea concretă a copilului cu obiectele sau cu 

imaginile obiectelor concrete. 

În exemplificările pe care le voi prezenta, voi urmări o ordine crescătoare a 

dificultății sarcinilor din punctul de vedere al proceselor mentale pe care le solicită. 

Într-o primă categorie vom încadra jocurile care solicită simpla grupare de 

obiecte, de exemplu, gruparea obiectelor după aspect. Preșcolarii din grupa mică vor 

sorta jucăriile puse la dispoziție după formă, alcătuid astfel grupe de păpuși, ursuleți, 
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căței, mașinuțe etc. Ca variantă de joc: se folosesc fișe care conțin un cerc în mijlocul 

căruia este desenat un obiect ce corespunde unui jeton primit de copii. 

În același mod se pot desfășura și alte jocuri, urmărindu-se gruparea obiectelor 

după mărime(obiecte mari, mijlocii, mici) sau după grosime(obiecte groase, subțiri) 

sau după lățime (obiecte late, înguste), sau după lungime (obiecte lungi, scurte) ori 

după culoare (obiecte de diferite culori). 

O sarcină mai dificilă o constituie formarea de perechi între obiecte a doua 

grupe diferite, după un criteriu dat. Aceasta necesită punerea în corespondență 

biunivocă în funcție de un criteriu, de exemplu, mărime. 

Se pune la dispoziția copiilor un număr mare de jucării (ursuleți mari/ mici, 

baloane mari/ mici, păpuși mari/ mici, cercuri mari/ mici). Ca primă sarcină didactică 

se cere copiilor ordonarea acestor obiecte dupa aspect(la grupele mici) sau dupa 

formă la grupele mijlocii și mari: grupa  ursuleților, grupa baloanelor, grupa 

păpușilor, grupa cercurilor. 

O altă sarcină didactică poate cere formarea de perechi de obiecte între cele 

două grupe, după mărime și anume: ursuleții mari - baloanele mari, ursuleții mici - 

baloanele mici, păpușile mari - cercurile mari, păpușile mici - cercurile mici. 

La grupele mari se pot folosi jocuri a căror sarcină impune asocierea obiectelor 

după mai multe criterii: formă - mărime, formă - culoare, culoare - grosime. Astfel, 

copiii vor opera atât formarea de grupe de obiecte, cât și punerea în corespondență 

biunivocă a elementelor componente ale acestora. 

În cadrul jocurilor didactice cu conținut matematic se poate stabili ca obiectiv și 

ordonarea unor obiecte în șir crescător/ descrescător după un criteriu dat: mărime, 

grosime, lungime, lățime. În vederea atingerii obiectivului propus, ca material 

didactic, se va folosi o gamă largă de obiecte. 

Cu o dificultate sporită sunt jocurile didactice cu conținut matematic care 

solicită formarea șirurilor crescătoare sau descrescătoare. În acest caz, copiii trebuie 

să facă o dublă discriminare, comparând fiecare element în funcție de obiectul 

precedent, dar și de cel ce urmează, ținând cont de criteriul indicat de educatoare. 

Pentru preșcolari se vor organiza jocuri cu material intuitiv, de pilda, mingi (din 

material plastic sau din carton). Așezarea lor în ordine crescătoare/ descrescătoare va 

constitui pentru copii un prilej de comparare a mingilor și așezarea lor în locul pe 

care trebuie să-l ocupe în formarea șirurilor. Fiecare obiect din șirul crescător va fi 

mai mic decât următorul, dar mai mare decât cel anterior. În realizarea șirului 

descrescător, fiecare minge așezată este mai mică decât cea anterioară și mai mare 

decât următoarea.Fiecare acțiune a copiilor va fi verbalizată, folosindu-se termenii 

corespunzători. 

Ţinând seama de varietatea si complexitatea cunoștințelor ce pot fi abordate în 

cadrul jocurilor cu conținut matematic, un loc important îl ocupă familiarizarea 

copiilor cu adverbele de loc și exersarea folosirii corece a acestora în cadrul formării 

percepțiilor spațiale.De exmplu, în jocul didactic: ,,Așează obiectele și spune unde  
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le-ai așezat’’, sarcina didactică este plasarea de către copii a obiectelor în diferite 

locuri în sala de grupă, atât, la cererea educatoarei, cât și la cererea colegilor 

participanți la joc. Folosirea corectă a adverbelor deasupra - dedesubt, în față - în 

spate, la stânga - la dreapta, va constitui fixarea corectă a percepției obiectelor în 

spațiu de către copii. 

Un alt tip de jocuri didactice matematice sunt jocurile logico - matematice care 

introduc în verbalizare operațiile logice și urmăresc formarea abilităților pentru 

elaborarea judecăților de valoare și de exprimare a unităților logice. Scopul principal 

al jocului logico - matematic este de a-i înzestra pe copii cu un aparat logic care să le 

permită orientarea în realitatea înconjurătoare și exprimarea unor judecăți și 

raționamente într-un limbaj adecvat.                    

Jocul logic pune accentul pe acțiunea copilului asupra obiectelor, în scopul 

formării percepțiilor și a structurilor operatorii ale gândirii.                                                                                                                      

În ansamblu, jocul logico - matematic respectă structura și secvențele didactice 

ale jocului didactic. Materialele didactice folosite în jocul logico - matematic sunt 

trusele cu piese geometrice: Diènes, Logi I, Logi II. Trusa Diènes este formata din 48 

de piese (fiecare piesă este unicat) ce se disting prin 4 atribute, fiecare având o serie 

de valori distincte (mărime - mare, mic, culoare - rosu, galben, albastru, forma - 

triunghi, patrat, cerc, grosime - gros, subtire). Numărul pieselor poate fi redus dacă se 

renunță la unele atribute sau valori, în funcție de nivelul de vârstă al copiilor și de 

jocul logic propus. Astfel, la grupa mică se folosesc de obicei 12 piese (forma - cerc, 

pătrat, culoare - roșu, galben, albastru, mărime - mare, mic), la grupa mijlocie 36 

piese(se introduce forma de triunghi si atributul de grosime - gros, subtire), iar la 

grupa mare se lucrează cu toate piesele. Logi I - cuprinde 24 piese; fata de trusa 

Diènes nu are atributul de grosime.  Logi II - cuprinde în plus față de Logi I forma de 

oval. 

Educatoarele pot desfășura cu copiii preșcolari următoarele jocuri logico - 

matematice:  

 Grupa mică: Aranjăm discurile; Aranjăm pătratele; Așează-mă la căsuța mea; 

Așează-mă la culoarea mea; Construim căsuțe. 

 Grupa mijlocie: Ce știi despre mine?; Ce a gresit ursulețul?; Cum este și cum 

nu este această piesă?; Te rog să-mi dai; Ce este la fel?; Ce este și ce nu este la fel?; 

Cine aranjează mai bine?. 

 Grupa mare : Te rog să-mi dai; Săculețul fermecat; Ce este și ce nu este la 

fel?; Trenul cu o diferență; Trenul cu doua diferențe; Trenul cu 4 diferențe; Tabloul 

pieselor; Cine aranjează mai bine?; Găsește locul potrivit; Jocul celor 10 întrebări; 

Jocul cu 3 cercuri. 

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. 
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Orice noțiune abstractă, inclusiv cea de număr, devine mai accesibilă și poate fi 

însușită conștient și mai temeinic dacă se bazează pe o corespondență directă cu 

realitatea, cu practica. Operațiile logice nu pot fi învățate decât prin manipularea unor 

obiecte reale, fără a apela la numere prin exerciții diverse și jocul cu conținut 

matematic. 

Valoarea formativă a jocurilor matematice sporește cu atât mai mult cu cât 

educatoarea respectă urmatoarele: 

1. Rolul copilului să nu se reducă la contemplarea situației în care a fost pus; el 

trebuie să înțeleagă cerința, să fie capabil să o rezolve și să fie stimulat să vrea să 

îndeplinească sarcina. 

2. Copilul are libertatea să aleagă variantele de rezolvare, motivând alegerea 

făcută și enumerând avantajele acesteia. 

3. Este bine să se ofere copilului prilejul să-și confrunte propriile păreri cu cele 

ale colegilor, rectificând eventualele erori; copilul învață foarte multe lucruri  

corectându-și propriile greșeli și pe cele ale colegilor, iar educatoarea nu trebuie să 

intervină decât cu sugestii. 

4. În desfășurarea jocurilor, esențială este activitatea conștientă de continua 

căutare de descoperire a soluțiilor. 

5. Educatoarea nu va prezenta de-a gata soluțiile unor probleme; ea va provoca 

situaâții-problemă, iar calea de rezolvare trebuie s-o găsească copiii, sugestiile fiind 

oferite numai dacă este absolut nevoie. 

6. Educatoarea trebuie sa stimuleze initiativa si inventivitatea copiilor, sa nu le 

impuna un anumit sistem de lucru. 

În general, jocurile matematice se desfășoară frontal sau pe echipe (grupuri 

mici) și foarte rar individual, în funcție de scopul propus, de nivelul de pregătire a 

copilului, de specificul jocului etc. Totodată, în grupul de copii se favorizează 

cunoașterea reciprocă, copiii devin mai solidari, cu spirit de echipă mai bine 

dezvoltat, cu comportament civilizat. 

Vom încerca, prin câteva exemple practice, să punem în valoare jocul matematic 

integrat într-un scenariu didactic transdisciplinar. 

Prin joc, copiii folosesc cunoștințe matematice în diferite contexte, selectează, 

ordonează în funcție de cerințele jocului. Astfel, constatăm că ei folosesc în mod 

conștient aceste noțiuni, le aplică într-un context inedit, interesant, care asigură 

interiorizarea noțiunilor pentru că reflectă instrumentele propriilor lor experimente. 

,,La picnic” poate fi tema unei activități integrate pe care o putem desfășura în 

perioada de evaluare a cunoștințelor. Scenariul didactic se poate baza pe sărbătorirea 

unui eveniment din viata copiilor. Astfel, se pot consolida prin joc cunoștințe 

matematice de numărat și socotit, de compunere și descompunere, de ordonare a 

obiectelor după diverse însușiri (separarea fructelor, a legumelor), măsurarea 

cantităților etc. Sarcinile jocului matematic pot fi transmise și în timp ce copiii își 

creează propriul rol în joc. 
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Jocul matematic poate fi folosit cu succes în orice activitate cu conținut integrat, 

chiar dacă de multe ori ni se pare că obiectivele acestuia nu sunt compatibile cu cele 

cerute de conținutul activității pe care dorim să o desfășurăm. 

În concluzie, se poate spune că jocul matematic constituie una dintre 

modalitățile de realizare a unui învățământ activ, care, acordând un rol dinamic 

intuiției, pune accent pe acțiunea copilului cu obiecte din lumea înconjurătoare. 
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PROIECT DE LECȚIE 
 

Data:  20.11.2018  

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimazială Nr.39 „Nicolae Tonitza”, 

Constanța 

Clasa: Pregătitoare F 

Propunător: Prof. înv. primar: Archip  Mădălina 

Aria curriculară:Matematică și științe ale naturii 

Disciplina: Matematică şi explorarea mediului 

Unitatea tematică: “Lumea cărților” 

Subiectul lecției:  Personaje din povești. Numerele în concentrul 0-10.  

Tipul lecţiei: Fixare şi consolidare 

Forma de realizare: Activitate integrată 

Competențe specifice : 
 Matematică şi explorarea mediului 

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31; 

1.3 Ordonarea numerelor în concentrul 0 -31, folosind poziționarea pe axa 

numerelor; 

3.1 Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul 

apropiat, în scopul identificării unor regularităţi.  

OBIECTIVE  OPERATIONALE:  

a) Obiective cognitive: 

 OC1-Să numere crescător şi descrescător în concentrul 0-10; 

OC2. Să identifice cifra răspunzând corect la ghicitoare;  

OC3. Să descompună numerele date, prezentând mai multe variante  

OC4. Să identifice vecinii numerelor; 

b)  Obiective psiho-motorii: 

OP1 – să coloreze respectând conturul; 

OP2  - să lipească potrivit  piesele din puzzle. 

c) Obiective afective: 

OA1 – manifestarea interesului de a participa în situații diverse de comunicare; 

Strategii didactice : 

 Metode și procedee: conversația, explicația, observatia, 

demonstrația, exercițiul, problemati- zarea, jocul didactic; 

 Mijloace de învățământ și materiale didactice: cutia cu surprize, 

Albă ca zăpada, scrisoarea, creioane colorate, Jocul numerelor, fise de lucru.  

 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe 

Resurse: temporale: 35 min +10min activitate în completare 

              umane: 28 de elevi 

 



260 

 

Bibliografie:  

1. Ghidul  învăţătorului pentru clasa pregătitoare, editura DPH, 2012; 

2. Programa şcolară pentru Matematică și explorarea mediului, clasa pregătitoare, 

aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03. 2013; 

3. V.Preda, M. Pletea, F. Grama, A. Cocoş, D.Oprea, M. Călin, Ghid pentru 

proiecte tematice, editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



261 

 

 
 

 

 

 

 

MATEMATICĂ ȘI 

EXPLORAREA MEDIULUI  

PROIECT DE LECȚIE 
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N

r.  

C

rt. 

 

Moment

ele lecției 

Ob. 

op 

Elementele de conținut Strategiile didactice Evaluare 

Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

realizare 

1

. 

Moment 

organizatoric 

        1’ 

 Se asigura condiţiile optime 

desfasurarii activităţii: 

- aerisirea salii de clasă; 

- pregatirea materialului 

didactic; 

 “Dragi copii la ora noastră 

  Avem oaspeți de seamă 

  Cu drag, să-i întâmpinăm 

  Și frumos să- i salutăm...Bună 

dimineața!” 

 

 

 

 

 

Conversație 

  

 

 

 

 

frontal 

 

2

. 

Captarea 

atenției 

         2’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va realiza printr-o surpriză. 

Alba-ca-Zapada  a sosit pe aceste 

meleaguri şi doreşte să  vadă cum se 

comportă elevii  la şcoală şi cum 

lucrează  la ore.  

La Matematica şi explorarea 

mediului, ea le-a pregătit nişte 

surprize – un plic,  în care se află un 

mesaj şi nişte sarcini ce trebuie 

rezolvate: 

     “Eu sunt Alba-ca-Zapada, 

iar astăzi, o rază de soare mi-a şoptit 

că la clasa pregătitoare 

STELUȚELE  au venit nişte 

musafiri în vizită. Aşa că mi s-a 

părut potrivit să vă trimit şi eu 

Conversatia 

 

 

 

 

 

Expunerea 

 

 

Demonstraţia 

 

Surprizel

e primite 

de la  

Alba-ca-

Zapada 

 

 

Planşe 

didactice 

 

 

 Frontal 

 

 

 Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

elevilor 
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câteva surprize. 

     “Prin poveşti am căutat 

     Şi uitaţi ce am găsit… 

     Însă voi v-aţi lăudat 

     Că nu greşiţi la numărat. 

     Ia să vedem cine poate  

     Să le numere  pe toate?” 

3

.  

Anunțare

a subiectului 

și a 

obiectivelor 

lecției 

    1’ 

 

 

 

                        - Alba-ca-

Zapada   va fi atentă la  toate 

activităţile noastre de astăzi care 

debutează cu Matematica şi 

explorarea mediului, unde vom face 

câteva exerciţii de consolidare şi 

repetare a cunoştinţelor referitoare 

la numerele învăţate până acum 0 -

10. 

                  La finalul fiecarei 

activităţi Alba-ca-Zapada va 

recompensa fiecare elev  cu câte o 

faţă veselă.                     

                Dar pentru asta, voi  

trebuie să fiți atenţi, activi, să 

raspundeți corect şi doar când 

sunteți  întrebaţi. 

 

 

Expunerea  

 

 

Explicaţia 

 

 

  

 

 

 

Frontal 

 

4

. 

Sistematizare

, consolidare, 

fixarea 

cunoștințelor 

asimilate 

anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Îi vom facem şi noi o surpriză 

placută şi vom interpreta cântecul 

,,Noi suntem piticii”. 

Sarcina 1 

 Folosind paleta de la “Jocul 

numerelor” răspundeţi la ghicitori 

(anexa 1), apoi la întrebările 

 

 

Conversație 

 

 

 

Explicație 

 

 

 

 Jocul 

numerelor 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 
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      20’  

OC

1 

 

 

 

 

 

 

 

OC

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC

3 

 

 

 

 

OC

4 

adresate de mine. 

Care sunt vecinii lui 5? 

Care sunt vecinii lui 8? 

Care este vecinul mai mare al lui 9? 

Care este vecinul mai mic al lui 6? 

Cum îl putem descompune pe 5? 

Sarcina 2 

Se împart elevii pe grupe și primesc 

o fișă de lucru. Fiecare grupă are 

denumirea unei povești. Le 

reamintesc elevilor că trebuie să 

rezolve corect toate exercițiile, 

astfel fiecare membru al grupului va 

primi câte o față zâmbitoare. 

( Anexa 2) 

Grupa  ‚Albă ca zăpada și cei 7 

pitici” 

Grupa ‚Pinocchio” 

Grupa „Motanul încălțat” 

Grupa „Capra cu trei iezi” 

Grupa „Punguța cu doi bani” 

Grupa „Ursul păcălit de vulpe” 

Grupa  “Ridichea uriașă” 

Grupa  „Scufița roșie” 

Grupa  „ Cei trei purceluși” 

Propunătorul citește cerința, iar 

elevii vor rezolva lucând în grup. 

Apoi se expun fișele la tablă și se 

face evaluarea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversație 

 

 

 

 

 

Exercițiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

fișă de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comportamentului 

elevilor 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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5

. 

Obținerea 

performanței 

 

     8’ 

 

 

 

 

Fiecare copil primește o fișă de 

lucru. Trebuie să numere 

personajele , să scrie cifra în pătrățel 

și apoi să o descompună.(anexa 3) 

Verificarea fișelor se face oral: Cine 

a descoperit cifra 3? Cum ai 

descompus-o? 

Cine a descoperit cifra 7? Cum ai 

descompus-o? 

. 

 

Problematizarea 

Explicație 

 

 

Fișă de 

lucru 

 

individual 

 

Aprecieri verbale 

6

.  

Activitate în 

completare 

    10’ 

 Albă ca zăpada și a dorit să 

realizeze” Cartea cifrelor „ ,dar a 

pierdut unele foi. Vreți să o ajutăm 

să le găsească locul? Veți lucra pe 

grupe, aveti de realizat un puzzle în 

care veti descoperi o cifră, daca 

potriviți bine piesele. 

Să coloreze piesele de puzzle, să 

ansambleze potrivit. 

Realizarea cărții. 

 Explicație Fișă de 

lucru 

Creioane 

colorate 

Foi A4 

color 

  Pe grupe 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

7

. 

Aprecieri și 

concluzii 

  1’ 

 Activitatea se finalizează cu 

aprecierea modulului de desfăşurare 

a lecţiei, evidenţiându-se elevii care 

au răspuns foarte bine şi 

încurajându-i pe ceilalţi. Se vor 

împărţi recompensele copiilor care 

au rezolvat toate cerinţele. 

   

Conversație 

  

frontal 

 

Aprecieri verbale 
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Grupa „Scufița roșie”  

                                                                                                  

                                                    
1.  Vecinii numerelor sunt:  

 

  

 

 

 

2. Compune sau descompune numerele date: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Numerotează în ordine  descrescătoare apoi crescătoare norișorii de mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2 

 

    

5 

 

    

7 

 

   

9 

 

    

3 

 

    

6 

 

  

 

Anexa 2 

  7 

 5 

 

3  3  

  

5  

Anexa  2 Fișă de lucru 
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Anexa 1    

Ghicitori 

  

Este simplu de făcut 

După unu e trecut 

Seamănă cu un răţoi 

Sigur ştiţi, e cifra ... 

(doi) 

  

  

        De-l primeşti din întâmplare 

Este o ruşine mare 

Chiar de nu poţi sta pe el 

Zici că e un scăunel. 

(patru) 

 

        E un nouă răsturnat 

Şi de şapte e urmat 

E o mică ghicitoare 

Care-i cifra asta oare? 

(şase) 

 

E un şase ridicat 

Şi e mult mai căutat 

Să apară-n cataloage 

Care-i cifra asta oare? 

(nouă) 

    

Nota cea mai căutată 

Şi de toţi invidiată 

Când apare-n cataloage 

Care-i cifra asta oare? 

(zece) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3 
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ROLUL PROIECTELOR ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

                     

Prof. Asproiu Diana  

Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova 

 

MOTTO: 

 ”Ca și bulgărele de zăpadă, copilul poartă cu sine și 

din pulberea drumului pe care îl străbate. De aceea este 

necesar să veghem asupra influențelor ce se exercită asupra 

lui, dar și să-l învățăm curajul și responsabilitatea de a zbura 

într-o zi. Pentru aceasta, este nevoie de știință, răbdare și 

optimism. Dar, mai presus de toate, este nevoie de iubire. 

Căci, indiferent de calitățile și defectele sale, un copil este 

întotdeauna … o perspectivă pe care nu avem voie să o 

ratăm.’’ 

Procesul de construire a modelului de educaţie în şi pentru democraţie e complex 

şi trebuie să angajeze nu numai grupul de educatori din sistemul naţional de 

învăţământ, ci şi părinţii, instituţiile culturale, mijloacele de comunicare în masă, într-

un cuvânt, societatea în ansamblul său. Scopul final al educaţiei îl constituie 

dezvoltarea copilului pentru a se putea manifesta ca subiect social activ. Acest lucru 

este posibil doar dacă familia în care trăieşte şi se formează copilul, şcoala la care 

învaţă şi comunitatea, prin acţiunile sale, îl fac să se simtă protejat şi să-şi dezvolte 

personalitatea. 

În condiţiile în care societatea românească se confruntă cu o serie de probleme 

greu rezolvabile (venituri insuficiente, șomaj, delicvenţă, droguri, trafic de carne vie, 

etc.), familia a devenit tot mai fragilă şi vulnerabilă. Prin urmare, şcolii îi revine tot 

mai mult rolul de a întări educaţia copiilor şi tinerilor, de a susţine familia şi implicit 

de a contribui la îmbunătăţirea climatului social al comunităţii. Ca principal factor de 

cultură şi civilizaţie, şcoala îşi centrează învăţarea pe elev, care devine subiect activ al 

propriei deveniri. 

Teoretic, fiecare copil tebuie să aibă şanse egale la educaţie. Considerând şcoala 

ca principala instanţă de socializare a copilului, integrarea şcolară reprezintă o 

particularizare a procesului de integrare socială a copiilor prin formarea unor conduite 

şi atitudini, a unor aptitudini şi calităţi favorabile acestui proces. Cadrele didactice 

sunt garanţii ale acestor rigori, ale spiritului care veghează asupra diferenţelor, pentru 

a învăţa, a cunoaşte şi a înţelege ceea ce ne leagă, ceea ce ne face asemănători, ceea ce 

ne apropie. Deseori ne punem întrebarea cum îi putem stimula pe copii, cum îi putem 

motiva pentru a deveni cetăţeni responsabili şi creativi dacă nu tocmai prin calitatea 

relaţiei pedgogice a cărei bogăţie este dimensiunea ei interculturală. 

Pentru cadrele didactice este esenţial să creeze relaţii pozitive în interacţiunea 

dintre semeni, să favorizeze dezvoltarea persoanei cât şi a relaţiilor constructive în 
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grup, pentru a trăi sentimentul propriei identităţi. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) își are 

rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin 

activităţile extracurriculare urmareşte 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.       

Activităţile extraşcolare au o tradiţie bogată în sistemul de învăţământ românesc, 

chiar dacă nu s-a pus accentul pe ele în programul şi curriculumul obligatoriu, aşa 

cum se întâmplă în prezent prin noua „Lege a Educaţiei Naţionale” (intrată în vigoare 

la începutul anului 2011). 

 În ideea de a obişnui copiii să trăiască în relaţie cu cei din jur, să-și dezvolte 

stări afective pozitive, să manifeste interes, să-şi formeze atitudini, să-şi completeze 

aria de preocupare, mi-am propus să lărgesc sfera noastră de activităţi prin proiecte 

educaţionale desfăşurate la nivelul comunităţii locale, cât şi prin implicarea în 

proiecte pe plan naţional şi internaţional. 

 Proiectul este un complex de activităţi specifice noi, programate în conformitate 

cu un plan de activităţi, în scopul realizării unor obiective, într-un interval de timp 

definit, cu ajutorul unor resurse umane, tehnice şi financiare, identificate ca atare la 

momentul elaborării propunerii de proiect. 

 Parteneriatul educaţional este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării 

societăţii prin prisma educativă şi presupune participare la o acţiune educativă 

comună, interacţiuni constructive acceptate de către toţi partenerii, comunicare 

eficientă între participanţi, acţiuni comune cu respectarea rolului fiecărui participant, 

interrelaţionare. Parteneriatul educaţional mai presupune, unitate de cerinţe, de 

opţiuni, decizii şi acţiuni educative, subordonate actului educativ propriu-zis care vine 

în sprijinul dezvoltării personalităţii copiilor, asigurându-le acestora realizarea 

autonomiei personale, prin valorizarea socială a fiecăruia dintre ei. 

Proiectul de parteneriat, formă modernă şi complexă de învăţare-evaluare, se 

bazează pe toate formele de organizare a activităţilor – individual, pe perechi, pe 

grupe, frontal – grupele participante devenind o comunitate de învăţare, în care fiecare 

contribuie atât la propria formare, cât şi la procesul de învăţare colectiv. Învăţarea 

bazată pe proiect este o abordare instrucţională care angajează elevii într-o 

investigaţie bazată pe cooperare-comunicare-colaborare. 

Copiii află soluţiile problemelor prin: formularea şi rezolvarea întrebărilor; 

dezbateri de idei; proiectarea de planuri sau experimente; comunicarea ideilor şi a 

rezultatelor unii altora; adresarea de noi întrebări; crearea de produse noi; extragerea 

concluziilor; formularea de predicţii. Această abordare are o eficienţă crescută în 

creşterea motivaţiei copiilor şi în stimularea operaţiilor superioare ale gândirii. 

Învăţarea bazată pe proiect este o acţiune de cercetare şi acţiune practică în acelaşi 
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timp. 
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STRATEGII ŞI METODE DE DEZVOLTARE A CAPACITĂŢII 

ELEVILOR DE REZOLVARE A PROBLEMELOR  
 

 

prof. matematică  Gabriela Constantin  

Şcoala Gimnazială nr. 37, Constanţa 

 

 Cercetări asupra activităţii rezolutive (R.M.Gagné, G.Polya, F.Lenard, P. 

Neveanu, P. Goguelin ş.a.) stabilesc o serie de etape în desfăşurarea acesteia. S-a ţinut 

seama de diverse aspecte, precum: 

 i) structura unei probleme în general; 

 ii) tipologia problemelor; 

 iii) atitudinea subiectului în faţa unei probleme sau experienţa lui cognitivă. 

 Unii psihologi consideră relevant momentul în care începe numărarea etapelor, 

de aici o multitudine de etapizări mai scurte sau mai lungi. Dar numărul acestora nu 

este esenţial, ci aspectele care evidenţiază importanţa lor în desfăşurarea eficientă a 

activităţii rezolutive de care se ţine cont în procesul instructiv-educativ. 

 Unii autori (F. Lenard) consideră că este utilă cunoaşterea posibilităţilor 

individului de a sesiza sau de a pune probleme într-o fază de confruntare cu problema; 

apoi se consideră esenţială familiarizarea cu acestea şi crearea motivaţiei învingerii 

obstacolului, urmată de faza examinării datelor şi condiţiilor problemei. 

 Gagné propune următorul şir de etape pe care le parcurge subiectul în 

rezolvarea problemei: 

1) îşi reactualizează conceptele şi regulile cunoscute anterior; 

2) evaluează conceptele pe baza experienţei; 

3) selectează regulile şi indicatorii relevanţi pentru noua situaţie; 

4) formulează ipoteze specifice şi 

5) elaborează demersul de descoperire a soluţiei 

6) formulează alte ipoteze privind soluţiile posibile 

7) evaluează soluţiile posibile 

8) verifică soluţia optimă. 

 Acești paşi corespund etapelor de analiză ( 1 - 4 ), sinteză ( 5 - 6 ) şi evaluare (7 

- 8 ), specifice rezolvării unei probleme, fără o demercaţie strictă între ele. 

Strategii de rezolvare a problemelor 

O strategie de rezolvare a unei probleme reprezintă "un ansamblu de reguli de 

selectare şi combinare a propoziţiilor (regulilor după Gagné) extrase din volumul de 

cunoştinţe". Strategia stabileşte ordinea de prioritate a folosirii acestora, precum şi 

modificarea sau operarea în alt mod a lor. O problemă practică, deosebit de 

importantă din punct de vedere instructiv şi formativ, constă în a-i învăţa pe elevi 

strategiile de autoghidare în rezolvarea problemelor. Cunoaşterea este un proces şi nu 

un produs şi de aceea elevul nu trebuie confundat cu o "mică bibliotecă vie" (Bruner), 
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ci "a instrui pe cineva într-o disciplină ... înseamnă a-l învăţa să participe la procesul 

care face posibilă crearea de cunoştinţe ... a-l face să gândească el însuşi matematic, 

să privească fenomenele într-un mod istoric (într-o ierarhie a învăţării)". 

 Rezolvarea unei probleme este un act psihologic cu implicaţii deosebit de 

valoroase atât în planul cognitiv cât şi în cel afectiv al personalităţii rezolvitorului. 

Dar, rezolvarea de probleme poate fi considerata un veritabil act de construcţie 

mintală. 

Strategii didactice şi metode de instruire formativă 

O strategie didactică arată, în general, "ce face profesorul?" şi "ce face elevul?", 

ceea ce evidenţiază, pe de o parte capacitatea cadrului didactic de a alege şi combina 

într-o anumită ordine metode, procedee şi mijloace de instruire, forme de grupare a 

elevilor, de a selecta şi structura conţinutul ştiinţific în funcţie de obiectivele propuse, 

de a opta pentru o anume experienţă de învăţare ce urmează a fi trăită de elevi - ceea 

ce conturează strategiile de predare, iar pe de altă parte, precede procedeele şi 

tehnicile de învăţare (strategii de înăţare), care exprimă stilul cognitiv individual al 

elevului. Aşadar sarcina de învăţare şi situaţia de învăţare constituie perechea 

elementară a strategiei didactice. 

Metode interactive de predare 

Metodele activ-participative sunt proceduri care pornesc de la ideea că învăţarea 

este o activitate personală, care nu poate fi înlocuită cu nimic, iar cel care învaţă este 

considerat managerul propriei învăţări, al întregului proces de învăţare. 

Privind elevul ca subiect al învăţării, metodele activ-participative consideră că 

efectele instructive şi cele formative ale învăţământului sunt proporţionale cu nivelul 

de angajare şi participare ale acestuia în activitatea de învăţare; că în situaţia de 

învăţare el se implică făcând apel la aptitudinile intelectuale, care au la bază diferite 

capacităţi de învăţare; că fiecare dintre aceste capacităţi poate fi analizată din punct de 

vedere al proceselor mintale pe care le implică. 

 Metode de învăţare activă - inventariere succintă a metodelor utilizate în 

realizarea studiului acestei lucrări 

 Harta cognitivă (“Conceptual maps”) reprezintă un mod diagramatic de 

expresie, constituindu-se ca un important instrument pentru predare, învăţare, 

cercetare, aplicabilă la toate nivelurile şi la toate disciplinele. Esenţa cunoaşterii 

constă în modul în care sunt structurate cunoştinţele. Important nu este cât cunoşti, ci 

relaţiile care se stabilesc între cunoştinţele asimilate. Performanţa depinde de modul 

în care individul îşi organizează experienţa, ideile.  

 Un potenţial instrument de captare a aspectelor importante ale acestor 

interrelaţii conceptuale îl constituie hărţile conceptuale. Pentru a construi o hartă 

conceptuală se realizează o listă cu 10-15 concepte cheie sau idei despre ceea ce ne 

interesează şi câteva exemple. Pornind de la o singură listă se pot realiza mai multe 

hărţi conceptuale.  

Etape în crearea unei hărţi conceptuale:  
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1. Se transcrie fiecare concept/ idee şi fiecare exemplu pe o foaie.  

 2. Se aranjează mai întâi conceptele generale, iar celelalte mai jos - încă nu se 

trec exemplele.  

 3. Se pot adăuga şi alte concepte pentru a uşura înţelegerea şi pentru a le 

explica mai bine pe cele existente.  

4. Se trasează linii de la conceptele de sus către cele de jos cu care relaţionează.  

5. Se scrie câte un cuvânt pentru a explica relaţia dintre conceptele conexate.  

6. Se trec exemplele sub conceptul de care aparţin.  

7. Se copiază rezultatul obţinut, realizând harta conceptuală pe o foaie de hârtie.  

Avantaje: are ca rezultat un produs concret, oferă posibilitatea de cooperare între 

profesor-elev, elev-elev, identifică obstacolele, punctele tari, resursele personale, 

valorile şi credinţele.  

Tehnica Florii de nufăr (Lotus blossom tehnique)- presupune deducerea de 

conexiuni între idei, concepte, pornind de la o temă centrală. Problema sau tema 

centrală determină cele opt idei centrale care se construiesc în jurul ei, asemeni 

petalelor florii de nufăr. Cele opt idei secundare sunt trecute în jurul temei centrale, 

urmând ca apoi ele să devină teme principale, pentru alte opt flori de nufăr. Pentru 

fiecare dintre aceste noi teme centrale se vor construi câte alte opt idei secundare. 

Astfel, pornind de la o temă centrală, sunt generate noi teme de studiu pentru care 

trebuie dezvoltate conexiuni şi concepte noi.  

Avantaje: este o metodă ce se poate folosi cu succes în grup, se poate aplica ca 

un exerciţiu de stimulare a creativităţii, dar şi pentru evaluare. 

 Metoda Philips 6/6. Se aplică numai în cazul în care o problemă trebuie 

analizată din mai multe puncte de vedere, când o problemă are mai multe solouţii 

posibile. În cadrul acestei metode se formează grupuri de câte şase persoane care 

dezbat timp de şase minute o problemă studiată. Metoda oferă posibiltatea participării 

la dezbateri, la găsirea de soluţii, la alegerea celei mai potrivite strategii de lucru. 

Activităţi de instruire desfăşurate la gimnaziu 

Exemplu 1 

Obiectiv: Formarea unor strategii de cunoaştere şi aplicare a regulilor de calcul 

cu puteri 

Lot: 1 - 21 elevi (clasa a V-a) 

Strategii de instruire: deductivă prin descoperirea semidirijată; organizată 

frontal, munca în grup în etapa de reactualizare şi individual în etapa de rezolvare de 

probleme 

Lot: 2 - 19 elevi (clasa a V-a) 

Strategii de instruire: deductivă - analogică prin descoperirea semidirijată; 

organizată frontal, munca în grup în etapa de reactualizare şi individual în etapa de 

rezolvare de probleme; metode interactive: harta conceptulă, tehnica florii de nufăr, 

metoda Philips 6/6. 
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Desfăşurarea activităţii de instruire cu caracter experimental: LOT 1  

Anunţarea performanţei: Azi vom descoperi cum se efectuează calcule cu 

numere naturale care au aceeaşi bază şi exponenţi diferiţi. Vom învăţa aceste reguli şi 

le vom aplica în rezolvarea a două exerciţii. 

 Secvenţa 1 - Se expun în mod progresiv regulile de calcul cu puteri: 

 

 

 

 

Se exemplifică pentru situaţiile: a = 2, m = 3, n = 2, respectiv, a = 8, b = 2, m 

= 3 pentru ultima regulă. 

Regulile de calcul se expun fără a stabili conexiuni/ analogii care pot facilita 

înţelegerea şi memorarea acestora în timp relativ scurt. 

Se utilizează o strategie deductivă  prin conversaţie euristică, semidirijată 

frontal şi activitate în grup mic pentru formarea capacităţilor de aplicare a 

proprietăţilor 1 - 5. 

Secvenţa 2 - Aplicaţiile de lucru în grup mic au fost: 

Calculaţi: 

1  = 

2  
3 = 

4 = 

5 = 

 Se evaluează corectitudinea efectuării calculelor şi se observă că un număr 

de nouă elevi au rezolvat corect sarcina de lucru, în timp ce din ceilalţi 12 elevi, 4 

au rezolvat corect patru din cele cinci exerciţii. 

 
 Secvenţa 3 - Nouă elevi, care au rezolvat corect toate sarcinile de lucru, 

primesc un nou set de exerciţii care presupun efectuarea unor calcule mai 

complexe. Ceilalţi elevi, 12, care nu au rezolvat complet şi corect setul de exerciţii, 

îşi corectează greşelile şi primesc un set nou, asemănător în conţinutul său, pentru 

a exersa aplicarea elementară a regulilor: 

Calculaţi: 

1  = 

2  
3 = 
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4 = 

5 = 

 Se constată că şi cei doisprezece elevi au rezolvat corect sarcini de lucru 

standard, astfel că pot trece la sarcini medii ca dificultate, rezolvate de cei nouă 

elevi care au rezolvat corect la prima etapă: 

Calculaţi: 

1  = 

2 
 

 La sarcinile de lucru cu grad mediu de dificultate au obţinut răspuns corect 6 

elevi din grupul iniţial de nouă şi 2 elevi din cei doisprezece, din al doilea grup. 

 Putem astfel considera că sarcinile de lucru şi-au atins scopul în proporţie de 

38%, ceea ce reprezintă un procent relativ scăzut. 

 
 Secvenţa 4 - Se prezintă un exerciţiu cu grad sporit de dificultate, în care 

elevii îşi formează strategii de aplicare a regulilor pentru calcule cu puteri şi 

ordinea efectuării operaţiilor cu numere naturale. 

 
La acest exerciţiu elevii au urmat etape specifice de lucru: 

a) calcule cu puteri; b) înmulţiri/ împărţiri; c) adunări/ scăderi. 

Schema cognitivă a strategiei rezolutive descrisă şi pe care elevii şi-au format-

o în timpul instruirii este redată mai jos: 

 

Cunoştinţe, strategii aflate în structura cognitivă 

 

 

  Elevii calculează operaţiile de ordinul al treilea     Elevii deduc ordinea 

efectuării operaţiilor într-un             

                                                                                   exerciţiu cu multiple 

tipuri de operaţii 

                                                       

 Strategie rezolutivă 
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 Rezolvarea exerciţiului final se poate observa utilizând următoarea schemă 

grafică: 

 
Astfel, se consideră că, procentual avem: 

 
Desfăşurarea activităţii de instruire cu caracter experimental: LOT 2 

Anunţarea performanţei: Azi vom descoperi cum se efectuează calcule cu 

numere naturale care au aceeaşi bază şi exponenţi diferiţi. Vom învăţa aceste reguli 

şi le vom aplica în rezolvarea unor exerciţii. Doresc să vă implicaţi activ în lecţia 

de astăzi, deoarece majoritatea exemplelor le veţi da voi! 

Astfel, s-a modificat strategia generală de lucru, acest lucru reflectându-se în 

desfăşurarea secvenţială a activităţii: 

 Secvenţa 1 - Expunerea iniţială a regulilor de calcul cu puteri s-a realizat 

folosind harta cognitivă. Am împărţit tabla în două părţi în care am desemnat ca 

mod de calcul "creşterea", respectiv "diminuarea", asociate noţiunilor de adunare/ 

înmulţire, respectiv scădere/împărţire. Ulterior am expus regulile. Delimitarea 

conceptuală a celor două noţiuni de creştere şi diminuare a indus regulile aplicate 

pentru a înmulţi două numere naturale care au aceeaşi bază, ridicate la puteri 

diferite - însumăm puterile, respectiv de a împărţi două numere naturale care au 

aceeaşi bază, ridicate la puteri diferite - scădem puterile. 

 Aplicând şi cea de-a doua metodă, a florii de lotus, am subîmpărţit tabla în 

cinci "petale" pe care s-au încris toate cele cinci reguli. Ulterior am scris sub 
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fiecare regulă câte un exemplu, constituit chiar din exemplele elevilor. Implicându-

i pe elevi în procesul de predare, am impulsionat în mod direct motivaţia învăţării 

active a acestora şi implicit învăţarea, ca proces didactic. 

 Secvenţa 2 - Aplicaţiile de lucru în grup mic au fost aceleaşi, pentru a se 

observa randamentul: 

Calculaţi: 

1  = 

2  
3 = 

4 = 

5 = 

Se evaluează corectitudinea efectuării calculelor şi se observă că un număr de 

doisprezece elevi au rezolvat corect sarcina de lucru, în timp ce, din ceilalţi şapte 

elevi, 6 au rezolvat corect patru din cele cinci exerciţii. 

 
Secvenţa 3 - Doisprezece elevi, care au rezolvat corect toate sarcinile de 

lucru, primesc un nou set de exerciţii care presupun efectuarea unor calcule mai 

complexe. Ceilalţi elevi, şapte, care nu au rezolvat complet şi corect setul de 

exerciţii, îşi corectează greşelile şi primesc un set nou, asemănător în conţinutul 

său, pentru a exersa aplicarea elementară a regulilor: 

Calculaţi: 

1  = 

2  
3 = 

4 = 

5 = 

 Se constată că şi cei şapte elevi au rezolvat corect sarcini de lucru standard, 

astfel că pot trece la sarcini medii ca dificultate, rezolvate de cei doisprezece elevi 

care au rezolvat corect la prima etapă: 

Calculaţi: 

1  = 

2 
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 La sarcinile de lucru cu grad mediu de dificultate au obţinut răspuns corect 

zece elevi din grupul iniţial de doisprezece şi 3 elevi din cei şapte, din al doilea 

grup. 

 Putem astfel considera că sarcinile de lucru şi-au atins scopul în proporţie de 

68%, ceea ce reprezintă un procent evident superior celui obţinut prin experimentul 

aplicat Lotului 1. 

 
Secvenţa 4 - Se prezintă un exerciţiu cu grad sporit de dificultate, în care 

elevii îşi formează strategii de aplicare a regulilor pentru calcule cu puteri şi 

ordinea efectuării operaţiilor cu numere naturale. Elevii au urmat etapele  specifice 

de lucru: calcule cu puteri,  înmulţiri/ împărţiri, adunări/ scăderi. 

 
 După corectarea exerciţiului rezolvat independent de lotul experimental 2, 

rezultatele obţinute se pot reprezenta astfel: 

0
2
4
6
8

10
12
14

Grup 1

Grup 2

 
Rezultatele finale exprimate în procente sunt: 

Calcule cu 
puteri
100%

Inmultiri/ 
Impartiri

95%

Adunari/Scade
ri

89%
Finalizare

79%

0%

50%

100%

150%

Calcule cu puteri Inmultiri/ 
Impartiri

Adunari/Scaderi Finalizare

Total elevi - 19
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Concluzie  

 Analizând prin comparaţie rezultatele obţinute de fiecare din cele două 

loturi, se observă o apreciere a procentelor obţinute de cel de-al doilea grup de 

subiecţi, respectiv cel căruia i s-au aplicat în mod experimental metode interactive 

de predare. Astfel, rezultatele calculelor cu puteri, conform regulilor de calcul, au 

crescut procentual de la 90% la 100%, ceea ce demonstrează nu numai înţelegerea 

acestor reguli ci şi capacitatea de a le aplica în mod practic în rezolvarea 

exerciţiilor. 

 Cel de-al doilea item urmărit a constituit, în ordinea efectuării operaţiilor, 

înmulţirile şi împărţirile numerelor naturale obţinute după efectuarea calculelor cu 

puteri. S-a observat, de asemenea o apreciere procentuală de la 81% la 95%, 

apropiată practic de procentul maxim. Acest lucru a determinat o creştere 

procentuală constantă, reflectată în rezultatele obţinute la al treilea item, cel care 

urmărea efectuarea corectă a adunărilor şi scăderilor: de la 81% la 89%. 

 Finalizarea exerciţiului dat a fost realizată cu succes în proporţie de 71% în 

cazul primului lot şi, în creştere evidentă, în proporţie de 79% în cazul celui de-al 

doilea lot de subiecţi. 

 Având în vedere creşterile procentuale determinate de aplicarea metodelor 

de învăţare activă şi a strategiilor de dezvoltare a capacităţilor rezolutive a elevilor, 

putem spune că acestea au o influenţă pozitivă asupra tuturor proceselor psihice 

implicate în învăţare, ca proces didactic esenţial. Ceea ce nu trebuie neglijat este 

aportul substanţial oferit de utilizarea metodelor şi strategiilor tradiţionale, 

"clasice" în demersul didactic, acestea oferind un suport solid în dezvoltarea 

capacităţilor rezolutive a elevilor. 
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Secțiunea nr. 6 

 

 

ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ 

 A ELEVILOR 
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ACTIVITĂŢILE  EXTRACURRICULARE  ȘI  IMPACTUL LOR 

ASUPRA PERSONALITĂȚII  ELEVILOR 

 

                                                      Prof .înv. primar Verginica Deaconeasa  

                                                          Şcoala Gimnazială nr.37 Constanţa 

 

Problematica educaţiei a dobândit  în societatea contemporană noi conotaţii, 

date  de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale.  Educaţia 

depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate 

răspunde nevoilor individului în formare, iar dezideratul educaţiei permanente 

tinde să devină o realitate de necontestat. 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. 

Într-o societate determinată istoric, sistemul de educaţie se materializează 

printr-o educaţie de tip formal, nonformal sau informal, incluzând toate 

dimensiunile (intelectuale, morale, estetice, tehnologice, fizice) implicate în cadrul 

acţiunilor educaţionale. 

Educaţia nonformală cuprinde ansamblul activităţilor şi acţiunilor care se 

realizează într- un cadru instituţionalizat , constituindu-se ca „ o punte între 

cunoştiintele asimilate în timpul lecţiilor şi informaţiile acumulate nonformal” 

.(Vaideanu 1998 ) 

Obiectivele educatiei nonformale sunt:  

 lărgirea şi completarea orizontului de cultură îmbogăţind cunoştinţele din 

anumite domenii; 

 crearea condiţiilor pentru desăvârşirea profesională; 

 să contribuie la recreerea şi destinderea participanţilor precum şi la 

petrecerea organizată a timpului liber;                      

 alfabetizarea grupurilor sociale defavorizate; 

 asigurarea cadrului de exersare şi cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini, 

capacităţi. 

Relaţia dintre educaţia formală şi educaţia nonformală este de 

complementaritate sub raportul conţinutului, al formelor de organizare şi de 

realizare.  

 Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de 

învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra 

copilului.  



283 

 

Educatia extracurrriculară  îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea 

personalităţii copiilor. 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. Începand de la cea mai fragedă vârstă, copiii 

acumulează o serie de cunoştinte punându-i în contact direct cu obiectele şi 

fenomenele din natură.Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai 

ceea ce ne permite să împăcăm scoala cu viaţa. 

În realizarea acestor activităţi obiectivele instructiv – educative trebuie să 

primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de 

relaxare şi  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.  

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 incidenţei programelor şcolare, conduse de persoane 

calificate,cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de 

educaţia formală sau dezvoltării altor aspecte  particulare ale personalităţii 

acestuia. 

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 scolii şi al învăţământului primar – pregătirea 

copilului pentru viaţă.   

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. 

Ca orice demers orientat către o finalitate, activitatea extracurriculară 

presupune o anume structurare şi organizare, asigurate de corelarea activităţilor de 

proiectare,implementare şi evaluare. Reuşita activităţilor extracurriculare rezidă 

deci în gestionarea celor trei procese şi în asigurarea relaţiei ce se stabileşte între 

acestea. În cadrul activităţilor extracurriculare, cele trei procese nu se constituie în 

procese originale,diferite cu mult de caracteristicile identificabile în orice situaţie 
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educaţională din şcoală,dar esenţa lor stă în particularizare, prin prisma specificului 

categoriei de activităţi extracurriculare pe care le vizează. 

Pornind de la criteriul locului desfăşurării activităţilor extracurriculare şi 

instituţia care le gestionează, se pot  clasifica în: 

 activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, dar în 

afara clasei şi a lecţiei; 

 activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, dar 

sub incidenţa acestora; 

 activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, de alte 

instituţii cu funcţii educative; 

 activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, de 

alte instituţii cu funcţii educative. 

În funcţie de grupul ţintă vizat şi dimensiunea acestuia, activităţile 

extracurriculare sunt: 

 activităţi cu întreaga clasă de elevi; 

 activităţi realizate pe grupe de elevi; 

 activităţi individualizate; 

În funcţie de finalitatea urmărită, activităţile extracurriculare pot fi: 

 activităţi cu caracter predominant informativ; 

 activităţi cu caracter predominant formativ; 

În funcţie de dimensiunea educaţională dominantă, activităţile 

extracurriculare sunt: 

 activităţi culturale; 

 activităţi tehnico-ştiinţifice; 

 activităţi sportive; 

 activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea 

valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, 

responsabilitate socială, relaţii şi comunicare etc.); 

 activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos (inclusiv 

referitoare la dependenţa de calculator, siguranţă pe internet etc.); 

 activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv colectare 

selectivă, economisireaenergiei, energie alternativă etc.); 

 activităţi de educaţie rutieră etc. 

Aceste activităţi se vor organiza sub diferite forme, ca de exemplu: 

 ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice; 

 competiţii organizate la nivelul şcolii, al grupurilor de şcoli, al localităţii; 

 mese rotunde, dezbateri; 

 activităţi de voluntariat sau de interes comunitar; 
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 campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincventei 

juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.; 

 proiecte comunitare, de responsabilitate socială;-educaţie de la egal la egal 

(peer-education); 

 schimburi de experienţă; 

 vizite de studii; 

 tabere/şcoli de creaţie; 

 parteneriate educaţionale şi tematice la nivel de unităţi de învăţământ, pentru 

dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă şi în proiecte 

Tipuri de activităţi extraşcolare şi extracurriculare 

Punctul de plecare în alegerea acestor activităţi este întotdeauna ceea ce îşi 

doreşte copilul, activităţile spre care manifestă interes, pe care le face cu plăcere, în 

care se simte în largul său. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este fixat de 

programa şcolară, ci este elaborat împreună cu elevii, conform intereselor şi 

dorinţelor lor. De cele mai multe ori acest conţinut poate fi o continuare, la un 

nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit elevii în cadrul lecţiilor, dar uneori ei propun 

organizarea unor activităţi din domenii care nu figurează în planul de învăţământ. 

Adesea,opţiunile lor merg spre activităţi care corespund intereselor vârstei lor, spre 

teme de actualitate, care lasă câmp larg iniţiativei şi creativităţii. 

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. 

Excursiile şi taberele scolare contribuie la îmbogăţirea cunoştintelor copiilor 

despre frumuseţile ţării noastre sau a altor ţări, 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 arta. În 

urma plimbărilor, 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 
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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 . 

Spectacolele  constituie o formă de activitate extracurriculară prin care copilul 

face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi 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 şi în 

faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului .Astfel de activităţi sunt de 

o reală importanţă intr-o lume dominată de noile tehnologii.  

 Serbările şi festivităţile - marchează evenimentele importante din viata 

şcolarului. Din punct de vedere educativ importanţa acestor activităţi constă în 

dezvoltarea artistică a elevului  precum şi în atmosfera sărbătorească instalată cu 

acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele didactice, le oferă 

elevilor răsplata primită după munca depusă şi  au un rol de motivare.  

Concursurile şcolare - sunt o metodă extraşcolară de a stârni interesul 

elevului pentru diferite arii curriculare având, în acelaşi timp, o importanţă majoră 

şi în orientarea profesională a elevilor.  

Cercurile şcolare  sunt importante deoarece  pot contribui la identificarea şi 

cultivarea corespondenţelor optime dintre interese, aptitudini, talente şi posibilităţi 

de exersare şi cultivare a lor. De asemenea susţin şi dezvoltă comportamentul 

ludic, combat sursele de stres, formează un stil de viaţă sănătos, cultivă atitudini 

pozitive faşă de viaţă.O caracteristică importantă a cercurilor este aceea că elevul 

participă din proprie voinţă la aceste activităţi.Totodată cercurile întrunesc grupuri 

cu interese şi afinităţi commune şi stimulează foarte mult creativitatea elevilor. 

 Activităţi desfăşurate în cadrul unor proiecte şi parteneriate  permit 

transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în 

cadrul orelor prevăzute în programa şcolară, schimburi de experienţă între elevi, 

vizitarea unor şcoli şi localităţi, implicarea părinţilor şi a comunităţii. 

 În contextual actual, activităţile extracurriculare ar trebui definite mai bine 

din punct de vedere al rolului şi al locului în cadrul procesului de învăţământ. Ele 

pot avea un rol preventiv în lupta cu abandonul şcolar, delincvenţa juvenilă, 

rămânerile în urmă la învăţătură, tulburările de comportament ale elevilor.  
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SERBAREA ȘCOLARĂ – DEMERSURI DIDACTICE 

 

Obiective urmărite : 

 Stabilirea unor relații profesor-elev, profesor-părinți, elevi-părinți; 

 Formarea simtului estetic; 

 Dezvoltarea spiritului de echipă; 

 Formarea unui comportament responsabil; 

 Oportunitatea desfășurării unor activități interdisciplinare. 

Cerințe pedagogice în organizarea unei serbări : 

 Stabilirea unui scenariu - idee tematică,, originalitate,viziune; 

 Intocmirea unui program atractiv (fiecare număr trebuie să aibă valoare 

artistică și morală, să fie adaptat particularităților de vârstă și individuale ale 

elevilor); 

 Selectarea si responsabilizarea tuturor elevilor, în măsura în care își doresc 

acest lucru; 

 Trebuie să fie puse în valoare aptitudinile, abilitățile, competențele 

,preocupările, interesele fiecărui elev, elevul trebuie să aibă posibilitatea de a se 

identifica cu rolul, de a-și dezvolta stima de sine, de a-și valorifica potențialul; 

 Repetițiile – trebuie să fie dozate, să se desfășoare într-o atmosferă de calm, 

veselie și seriozitate, iar  la sfârșitul fiecărei repetiții trebuie evaluată activitatea; 

 Amenajarea spațiului în care se va desfășura serbarea (pot fi implicați elevii și 

parinții). 

Metode de evaluare : 

 Observarea curentă; prestaţia fiecărui elev şi contribuţia personal, modul de 

îndeplinire a sarcinilor de lucru, maniera de colaborare cu colegii, dificultăţile 

întâmpinate,greşelile individuale sau collective, participarea cu interes sau 

dezinteres,comportamentul;  

 Discuţii libere, convorbiri cu participanţii: părinţi, colegi din şcoală, membri 

ai comunităţii; 

 Comentariul liber sau scris;  

 Autoevaluarea elevilor; 

 Chestionarul.  
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 ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE   

ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

Prof. înv. preșcolar Maria Tăcăluță  

Grădinița cu P.P. Nr. 64 Galați 

 

Fiecare copil este diferit ceea ce îl face special. Fiecare copil are nevoie să se 

simtă protejat și acceptat, are nevoie ca ceilalți să-l placă, dar există câteva lucruri 

esențiale, comune tuturor copiilor și anume toți au nevoie de securitate, 

dragoste,hrană și exercițiu.Toți copiii cresc și se dezvoltă după un același model, ceea 

ce diferă este ritmul personal al fiecăruia .Dezvoltarea având loc pe mai multe 

paliere:fizic, intelectual, social și emoțional. 

Dezvoltatea socială și emoțională a copilului este la fel de importantă ca și aceea 

fizică și cea inelectuală. Lumea copilului este în continuă schimbare, iar o dată cu ea 

și comportamentul acestuia.Trebuie să învețe să facă față noilor stimulări, să se 

adapteze unor situații noi, iar toate acestea vin prin experiență, iar coplilul capătă 

experiență prin încercare, explorare, observare. 

 Nevoia de diversificare a procesului instructiv – educativ, de completare a 

cunoștințelor dobândite în mediul gradiniței devine o necesitate a societății actuale. În 

acest sens, activitățile extracurriculare vin în sprijinul noilor generații, gama largă de 

oferte toate având rolul de a-i atrage în petrecerea timpului liber într-un mod plăcut și 

educativ. Condiția esențială în organizarea activitaților extracurriculare o reprezintă 

planificarea lor în mod rațional, în funcție de vârstă și de nivelul grupei. 

 Activitățile extracurriculare, în general, au cel mai larg caracter 

interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de formare a caracterului copiilor 

încă din perioada preșcolară, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai 

accesibili. Activitățile extracurriculare concretizate în vizite,vizionări de filme, 

spectacole de teatru, excursii și drumeții, jocuri sportive, concursuri etc., imprimă 

copilului un anumit comportament, o ținută adecvată situației,declanșează anumite 

sentimente. În cadrul grădiniței sunt organizate activități extracurriculare cu conținut 

cultural-artistic, spiritual, științific, tehnico-aplicativ, sportiv, jocuri și activități de 

participare la viața și activitatea comunității locale. Aceste activități oferă destindere, 

recreere, voie bună, satisfacțiile atmosferei de grup, posibilitatea afirmării și 

recunoașterea unor aptitudini. 

Dintre activitățile de acest fel desfășurate cu mult succes în grădinițe sunt 

serbările și șezătorile susținute cu ocazia anumitor evenimente(Ziua mamei, 

Sărbătorile Crăciunului, Sărbătorile Pascale, Zilele orașului, Ziua Națională a 

României, Ziua Unirii etc.) 

În cadrul serbărilor, preșcolarii interpretând roluri care au ca scop date și 

obiceiuri ale poporului român, sunt ajutați să descopere frumusețea portului popular 

românesc, a datinilor, a cântecului și dansului popular. Valorificând frumusețea 

tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu preșcolarii reușim să 

înfrumusețăm viața copiilor, îi ajutăm să cunoască tradițiile românești și rolul 
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important pe care îl au în viața oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum 

aceste tradiții au dăinuit peste timp. 

Prin conținutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înțeleagă mesajul și conținutul 

acestor obiceiuri populare, adaptându-le particularităților de vârstă și aptitudinilor 

artistice individuale. Cu acest prilej introducem copiii într-o lume frumoasă a 

cântecului, dansului, poeziei, poveștilor, glumelor, proverbelor, zicătorilor și 

strigăturilor, a unor evenimente tradiționale - copiii având posibilitatea să cunoască 

frumusețea și bogăția folclorului, diversitatea tradițiilor și obiceiurilor românești, 

armonia limbii române.Textele cântecelor și poeziilor, a colindelor, plugușorului, 

sorcovei, transmit urările de bine în legătură cu unele îndeletniciri străvechi ale 

românilor: uratul, semănatul, păstoritul. 

Cu aceste ocazii copiii își îmbogățesc vocabularul cu expresii populare, 

proverbe, zicători, strigături, pătrund în tainele limbii materne și în comorile 

înțelepciunii populare. În câteva rânduri voi încerca să descriu serbarea pe care am 

desfășurat-o cu preșcolarii de la grupa, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. Fiind anul 

Centenarului le-am propus copiilor ca serbarea să poarte titlul „Tradiții și obiceiuri de 

Crăciun”. Înainte cu două săptămani am desfășurat activități în care am discutat cu 

copiii despre semnificația sărbatorilor Crăciunului,despre Moș Crăciun, despre 

colinde, despre cum erau îmbrăcați colindătorii ,etc. 

 Am întocmit programul pentru serbare găsind pentru fiecare copil rolul potrivit. 

Pentru a realiza o serbare reușită, care să respecte tradițiile și obiceiurile de Crăciun, 

este necesară o adaptare și prelucrare a repertoriului specific vârstei preșcolare ce 

cuprinde în forme tradiționale poezii și cântece specifice Căciunului .  

  Atmosfera de sărbătoare din sala de festivități creată prin ornarea și decorarea 

cu elemente specifice sărbătorilor, împodobirea bradului cu ornamente confecționate 

de preșcolari, constituie un alt prilej de bucurie pentru copii,ei descoperind tradițiile 

și obiceiurile practicate în timpul sărbătorilor de iarnă, simt și prețuiesc frumusețea 

obiceiurilor și tradițiilor de Crăciun. 

Am confecționat clopoței,tobe din găletușe de plastic, sorcove, o stea mare 

împodobită, un tătic ne-a confecționat o capră din lemn pe care copiii au împodobit-o 

cu hârtie creponată colorată. Nu pot descrie în cuvinte cât de mare a fost bucuria 

copiilor când fiecare a primit un costum popular(din dotarea grădiniței), penru a-l 

pregăti pentru serbare, l-au privit cu admirație, l-au mângâiat și l-au strâns la piept de 

bucurie. Prima parte a programului a cuprins poezii și cântece despre sărbătorile 

Crăciunului (Nașterea Domnului), a doua parte cuprinzând colinde (Steaua, 

Plugușorul, Sorcova, Semănatul) și dansuri( cu Capra, dansul Urșilor și Mascaților)  

Când bat la porțile sufletului Sfintele Sărbători, ne bucurăm împreună cu copiii 

de neasemuita frumusețe a datinilor strămoșești și scoatem din comoara inimii și din 

lada de zestre a neamului, tezaurul folcloric românesc: cântecul, jocul și costumul 

popular specific sărbătorilor. Cântecele populare întâlnite la toate 

serbările antrenează, tonifică și energizează gândirea, memoria, atenția, imaginația, 

creativitatea , spiritul de disciplină, prietenia.Dacă jocul și cântecul nu este trăit, nu 

poate pune în rezonață corzile sufletești ale ființei umane. 

Prin conținutul bogat și diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea 

valorifică varietatea, preocuparea intereselor și gusturile copiilor. Ea evaluează 
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talentul, munca și priceperea colectivului grupei și transformă în plăcere și satisfacție 

publică străduințele colectivului grupei și ale fiecărui copil în parte. Perioada de 

pregătire a serbării, dorința sinceră de succes, impulsionează în mod favorabil, face 

ca preșcolarii să trăiască clipe de desfătare sufletească. E necesar ca fiecare copil să 

aibe un loc bine definit în cadrul programelor, pentru a se simți parte integrantă a 

colectivului, să fie conștient că și de participarea lui depinde reușita serbării. 

O altă activitate extracurriculară plăcută și îndrăgită de copii este excursia. Prin 

excursii preșcolarii își suplimentează și consolidează instrucția școlară prin însușirea 

de cunoștințe noi. Ea ajută la dezvoltarea intelectuală și fizică a preșcolarului, la 

educarea lui cetățenească și patriotică. Excursia îl reconfortează pe preșcolar, îi 

prilejuiește însușirea unei experiențe sociale importante, dar și îmbunătățirea 

orizontului cultural –științific. 

Excursiile   şcolare  contribuie la îmbogăţirea cunoştințelor copiilor despre 

frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, 

cultură. Am desfășurat excursii  cu preșcolarii la „Vulcanii Noroioși” din Județul 

Buzău, la Mausoleul Eroilor de la Mărășești, la Slănic Moldova și la Salina de la 

Târgu Ocna. 

Excursia este un mijloc didactic important în raport cu dezvoltarea cognitivă şi 

afectivă a copilului ce-i oferă acestuia oportunitatea de a observa, de a cerceta, de a 

cunoaște în mod direct o mare varietate de aspecte din mediul natural.  

În organizarea și desfășurarea excursiilor trebuie să ținem seama de mai multe 

etape: pregătitoare, organizatorică, de instruire a colectivului de elevi  pentru a fi 

capabili să realizeze obiectivele propuse pe parcursul activităţilor, dar și valorificarea 

rezultatelor, fiind prilejuri ideale în care învăţătorul sau profesorul îi poate face pe 

școlari să înţeleagă noţiunile de  geografie, științele naturii, evoluţia fenomenelor din 

mediul înconjurător, aceștia luând contact direct cu realitatea înconjurătoare,  

interesul pentru studiul acestor discipline lărgindu-se. Excursia este de fapt o 

călătorie de cel puţin o zi, efectuată în afara localităţii de domiciliu, cu un mijloc de 

transport autorizat, având ca scop recreerea, vizitarea, informarea, studiul, lărgirea 

orizontului  didactic, realizând de asemenea legătura dintre teorie şi practică. Acest 

tip de activitate anticipează  intuirea, cunoasterea generală, uşurând succesul 

învăţării, având avantajul de a ușura observarea  elementelor mediului în ansamblul 

lor, cu interrelaţiile specifice, generând deducerea cauzelor care le-au generat. 
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CÂNTEC, JOC ȘI VOIE BUNĂ 
                                                                                                                 

                                                                                              Prof. Cristina Ochiuleț 

                                                        Liceul Cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” 

 

Jocul în aer liber are un rol crucial în dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a 

copilului.      Într-o epocă în care televizorul și calculatorul domină din ce în ce mai 

mult viața copilului și îl atrag în plasa sedentarismului, activitățile în aer liber( de la 

școală sau de acasă) sunt o fărâmă de speranță la care merită să apelezi, pentru a 

crește un prichindel falnic și sănătos, atât din punct de vedere fizic, cât și mental! 

Joaca și cântul  în aer liber dezvoltă copilului o mulțime de abilități noi, complet 

diferite de cele pe care le dobândește din joaca în spații inchise. Beneficiile fizice ale 

jocului în aer liber sunt cele mai numeroase pentru dezvoltarea copilului. Petrecerea 

timpului destinat orei de ” muzică și mișcare” în aer liber, încurajează, înainte de 

orice, practicarea multor tipuri de activități, care se dovedesc esențiale pentru 

creșterea lui armonioasă. JOCUL în aer liber oferă copilului oportunitatea de a alerga, 

de a se juca, de a face mișcare. Există o mulțime de jocuri pe care le pot practica 

copiii în aer liber și care au un rol esențial în a-l menține activ și sănătos. Activitatea 

fizică și jocurile care se practică în aer liber, au un impact puternic și asupra 

dezvoltării lui emoționale și sociale, dar și asupra comportamentului lui. Este un 

instrument puternic de socializare. 

O viață socială bogată a copilului contribuie la creșterea stimei și încrederii în 

sine, esențiale pentru dezvoltarea lui emotională. Școlarul  învață cel mai bine să 

coopereze cu alți copii, cu ai săi colegi  și să înțeleagă ce este spiritul de echipă din 

jocurile de grup care au adesea loc în aer liber. Joaca afară, în aer liber, încurajează 

copilul să iși dezvolte imaginația și creativitatea, să iși asume riscuri și 

responsabilități,  Activitățile făcute de copii în mijlocul naturii se dovedesc a fi cel 

mai puternic remediu antistres. Alergarea și petrecerea timpului în aer liber contribuie 

la redarea unei stări de relaxare și destindere, esențiale pentru sănătatea lui 

emoțională.   Explorarea naturii, sub orice formă, înseamnă primul său contact real cu 

știința. Simțurile îi sunt stimulate: auzul și vizualizarea naturii, mirosul și simțirea 

adierii brizei primăverii, verii sau a toamnei- sunt foarte relaxante si agreabile pentru 

școlar. 

JOCUL CU CÂNTEC ÎN AER LIBER: Caracteristici ale animalelor sălbatice și 

domestice- Copiii reproduc diferite mișcări: mersul animalelor, zborul păsărelelor, 

glasul animalelor. De exemplu, jocurile cu cântec ” În pădurea cu alune”, ” Ariciul”, 

„Bat din palme..” sunt  jocuri ușor de realizat, deoarece școlarii reproduc prin 

mișcări, odată cu cântecul, ceea ce  se spune în versuri. Sunt jocuri cu cântec care se 

limitează la a sugera doar mișcările care urmează a fi transpuse de către copii în joc :” 

Bate vântul, frunzele”( Copiii cântă și imită în același timp mișcarea crengilor). În 

alte jocuri cu cântec, copilul sugerează  mișcările; ele se execute numai când se cântă 

refrenul. Jocurile cu cântec în aer liber, și nu numai, pot fi realizate pe grupe- ” În 

pădurea cu alune”: doi copii sunt ”piticii”, mai mulți copii reprezintă căsuța din 

pădure, un alt grup de copii interpretează rolul broscuței, al șoricelului etc. 
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La școlarii de clasă pregătitoare, prin cântecul „Greierașul”, se pot include 

variații de mers, diverse sărituri, mișcări diferite ale brațelor, ale trunchiului, ale 

picioarelor. Prin mișcarea ce însoțește cântecul, școlarii înțeleg mult mai bine 

conținutul melodiei, ascultă cu atenție, conșientizează firul ” poveștii”. Pe melodiile 

interpretate , pot fi realizate desene pe asfalt, legate și ele de piesa muzicală. 

Interpretarea piesei ” Țăranul e pe câmp”- un copil este ” țăranul”, care alege o 

”nevastă”..”copilul”…o ”dădacă”.... Jocul muzical ” Chiț, chiț”- copiii adunați în 

cerc, fac pași mărunți în față  și în spate la cântarea versurilor”; la fel ca la piesa ” 

Alunelul”.( bătăi din palme, pași mărunți).” Cum face ploaia”- desenează un nor de 

ploaie..” Cărămidă nouă..”; ” În poiană”- poziție ghemuit, ridicarea treptată ” Uite- 

așa”, cu imitarea creșterii unei flori și desfacerea brațelor într- o coroană. 

CÂNTECUL, JOCUL ȘI BUCURIA  PRIN  LIBERTATEA ÎN MIȘCARE sunt  

importante pentru a le facilita procesul de învăţare şi de dezvoltare. În acest sens, este 

necesară cunoaşterea copilului din perspectiva cerinţelor educaţionale conform 

vârstei sale. Câteva repere urmărite în acest sens includ capacitatea copilului de a 

relaţiona cu copii de aceeaşi vârstă, de a învăţa să participe la activităţi structurate 

cum ar fi jocul, cântecul și mișcarea, de a urmări cu atenţie indicaţiile persoanei care 

îl îndrumă( învăţător), de a învăţa prin cooperare cu învăţătoarea şi cu alţi copii; de a 

se juca împreună cu alţi copii (să îşi aştepte rândul, să urmeze instrucţiuni, să respecte 

anumite reguli etc.), de a fi capabil să realizeze sarcini de natură cognitivă în 

conformitate cu vârsta. 
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În epoca actuală, care se arată de o mare complexitate economică, politică, 

socială, culturală, o serie de pedagogi, filozofi, etc. sunt interesaţi de soarta copilului 

şi implicit al învăţământului, pentru a pune mai mult în evidenţă valoarea omului, 

care poate evolua mai corect, printr-o dezvoltare pozitivă, pentru a face faţă noilor 

cerinţe sociale.  

Copilul este o valoare neuropsihică, intelectuală, energetică şi trebuie să stea 

mereu în atenţia şcolii dar şi a familiei, care de multe ori o ignorăm, desconsiderând 

influenţa mare şi uneori preponderentă, pe care o are asupra copilului ei. Se vorbea 

adesea de “cei şapte ani de acasă” ca baza educaţiei copilului. Azi se pune problema, 

că se poate ca elevul să nu evolueze în familie, alături de părinţi, mai ales când 

aceştia sunt plecaţi la muncă, la mari distanţe, uneori în străinătate; şi atunci şcoala 

trebuie să îi aibe în atenţia ei cu mai mult interes.  

Şcoala trebuie să dezvolte ceea ce copilul are în zestrea lui biologică, să îl 

depisteze în timp, să îl educe, să îi creeze cadrul educaţional pentru afirmarea lui. 

Dar, atenţie, cum bine observă strălucitul pedagog  Maria Montessori “Să nu-i 

educăm pe copii numai pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari…Atunci să-i învăţăm să se adapteze”. În cazul acesta şi pentru a  nu 

contrazice bunele intenţii ale pedagogului, ar trebui să unim cu puterea 

moderatorului, care este cadrul didactic, prezentul de viitor şi asta ar fi într-adevăr 

viitorul învăţământului extracurricular în educarea copiilor. Activităţile extraşcolare 

cer o bună pregătire metodologică din partea profesorilor. Este necesar să se creeze o 

atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire şi educaţie, să se ofere posibilitatea 

de completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la lecţii, să fie 

create condiţii de formare a personalităţii în spiritul culturii naţionale. Este necesar să 

se îmbine în mod util şi plăcut timpul în afara orarului şcolar al elevilor, odihna 

activă să fie marcată de certitudinea utilităţii organizării plăcute a timpului liber într-

un mediu sărbătoresc sau firesc. 

Dar asta se face în timp, timp gândit nu numai de organele de conducere dar şi 

mai ales de cadrul didactic competent, specializat, care printr-o angajare socială este 

capabil să-l ia pe elev de la o clasă mică şi cunoscându-i abilităţile, capacităţile 

intelectuale de adaptare, etc. să-l poată conduce spre a se descoperi pe sine, treptat, cu 

răbdare, cu interes şi mai ales cu dragoste de copil şi de misiunea pe care şi-a ales-o, 

spre a face din acesta, capabil şi competent să se adapteze mediului de viaţa în care 

trăieşte sau în care va trăi. 

Este lăudabil începutul educaţiei de la o vârstă mică programată: grădiniţă, 

clasa pregătitoare, clasele I-IV, cu acelaşi pedagog şi este important ca profesorul 

diriginte de la clasa a V-a să ţină legătura cu învăţătorul de la care ia seria de elevi, 
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să-i cunoască din timp şi e bine, ca invitat să participe la câteva acţiuni 

extracurriculare cu clasa. 

Mai este o problemă de rezolvat – să nu mai diferenţiem învăţământul  din 

mediul urban de cel rural. Bineînţeles, că nu putem să dizolvăm specificul mediului, 

care are un rol foarte mare în formarea copilului, dar competenţa cadrului didactic, 

înalta lui calificare, talentul , etc. ca şi manualele comune, activităţile extraşcolare vor 

trebui să apropie elevul din ambele medii de viaţă, care nu pot fi ignorate. Golul se 

umple prin activităţile extracurriculare constânt în vizite, în medii diferite de viaţă, 

care definesc cunoaşterea elevilor, la muzee, biblioteci, case memoriale, parcuri ale 

copiilor, grădini publice, clădiri specifice şi de patrimoniu, centre comerciale - au 

oferit elevilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  

operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a 

ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. Elevii din mediul rural vor lua 

contact cu oraşul prin aceste locaţii, iar cei din mediul urban vor face vizite în 

peisajul rural, la ţară, vizitând ferme agricole, viticole, ferme de animale, comunităţi 

săteşti, muzee ţărăneşti, sate, comune, etc.. 

Ambele categorii de elevi se vor bucura, vor descoperi plăceri noi ale 

sufletului, se vor apropia de peisajul  patriei, îşi vor trezi sentimente poate 

necunoscute până atunci, îşi vor dori să revadă şi altă dată poate cu familia, peisajul 

de munte, deal, şes, deltă, etc.. 

În oras,  elevii  din ambele medii trebuie să meargă la teatru, fie teatrul  de 

copii, dramatic, concerte, circ, etc. pentru ca apoi să le poată urmări şi la televizor. 

Altfel le este foarte greu, nu sunt atraşi de asemenea manifestări culturale, aleg alte 

programe nepotrivite, uneori nocive pentru vârsta lor.  Excursiile și taberele școlare 

au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, respectul 

pentru frumusețile naturii , artă și cultură. 

Deci, în tot ceea ce educăm la elevi trebuie să avem în vedere dezvoltarea 

intelectuală, fizică şi spirituală, neapărat, adică o multieducaţie.  

Să nu ocolim vizitele la biserici şi mânăstiri, mai ales cele vechi de patrimoniu, 

care au o importanţă mare asupra dezvoltării lor intelectuale şi spirituale şi care ating 

specificul naţional al poporului nostru.  Ele sunt vetre de credinţă, de istorie, de 

cultură şi spiritualitate ale poporului nostru.  

Educaţia se referă la orice activitate, care în afară de ora clasică poate fi în 

timpul sau în afara programului şcolar. Jocurile copiilor pot fi monitorizate ca 

activitate extracurriculare. Activităţile extraşcolare reduc diferenţierile între sat şi 

oraş. Parteneriatele – pot apropia copiii din diferite medii, le echilibrează, arătând  că 

diferenţierile vin mai ales din nivelul financiar şi de dezvoltare al comunităţilor şi nu 

din posibilităţile intelectuale ale copiilor, din aceste medii.  

Activităţile dau libertate elevilor, şcoala având un rol complementar, deoarece 

depinde uneori de susţinerea familiei. Cert este, că familia reprezintă elementul 

fundamental în reţeaua: şcoală-familie-comunitate. 

Unele activităţi contribuie la dezvoltarea identităţii tinerilor prin club, cercuri 

de matematică, limbi străine, şah, cercuri de creaţie, consilii ale elevilor, formaţii 

artistice, dans sau într-o altă ordine : dezvoltarea personalităţii elevului, performanţe 

şcolare mai bune,integrare socială, abandon şcolar  mai scăzut, stare psihologică mai 
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bună, mai puţine griji, creşte nivelul de stimă în comunitate, reduce izolarea socială, 

nivel scăzut de comportament delicvent, comportament antisocial, un parcurs 

educaţional mai bun, dă rezultate mai bune în educaţie. 

Concluzii: 

Cred că o mai bună informare din partea cadrelor didactice asupra evoluţiei 

educaţionale necesare în educarea elevului, adică o educaţie extracurriculară 

combinată cu cea clasică, care să ducă la convingeri profesionale cognitive şi practice 

poate avea un rol preponderant în educarea elevului contemporan. 

Ca şi în învăţământul clasic trebuie să plecăm, cum e şi firesc, de la 

cunoaşterea elevului, posibilitatea lui de adaptare la mediu, legătura indisolubilă cu 

familia, care poate deveni, un factor important pozitiv sau poate fi unul distructiv. 

Educaţia nu cunoaşte timp şi spaţiu, poate doar în organizare, ea este posibilă 

oricând şi oriunde. Să trecem peste barierele timp şi spaţiu ca şi barierele de mediu: 

elev de la oraş-elev de la sat. Peste tot vom întâlni valori născute, care modelate de 

noi, de educatori cu pricepere, abnegaţie, dragoste, putem creea valori umane, 

capabile pentru a duce mai departe, victoria omului pe planeta noastră şi chiar în 

univers. Să avem în vedere şi educarea afectivă a elevului, pentru ceea ce face, nu 

numai motivaţia necesarului; altfel îi transformăm pe viitorii oameni în roboţi sociali. 

Fără afecţiune nu putem avea grijă de natură, cadrul în care trăim şi în care 

evoluăm ca oameni, stăpânii acestei naturi, aparţinând patriei noastre şi nu numai; 

pentru că urmărim care este starea ei şi în alte ţări, pe întreg continentul, îndeosebi ce 

dezastre se pot întâmpla cauzate de mâna omului  prin folosirea draconică a marilor 

descoperiri ştiinţifice, care afectează întregul glob şi care ar avea urmări apocaliptice 

asupra întregii omeniri şi implicit a planetei Terra.  

Din ce în ce mai puţin se vorbeşte de educaţia prin lectură care aparţine 

educaţiei clasice, ceea ce este o mare racilă. Lectura suplimentară în afara 

manualului, îl ajută pe elev să-şi dezvolte: vorbirea, exprimarea însumându-şi noi 

cuvinte din vocabular, comunicarea, inteligenţa, fantezia şi creativitatea şi în cele din 

urmă discernământul atât de necesar pentru adaptarea la mediul social.  

În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de 

desfășurarea activităților școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la 

dezvoltarea gândirii critice, la stimularea implicării viitorilor adolescenți/tineri în 

luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale, astfel realizându-se o 

legătură între latura cognitivă și cea comportamentală. Consider că în orice şcoală 

cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, stimulând astfel 

inventivitatea şi creativitatea elevilor prin  realizarea unui echilibru între activităţile 

şcolare şi cele extracurriculare care au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare fiind 

factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 
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Copilul este „un mic univers” iar creşterea şi devenirea lui ca adult reprezintă un 

drum lung şi sinuos, plin de urcuşuri şi coborâşuri, al cărui aspect central îl reprezintă 

personalitatea în toate aspectele ei. 

Încă de la naştere, orice fiinţă umană începe un amplu proces de învăţare, pe care 

îl continuă până în momentul în care trece în nefiinţă, proces ce reprezintă conceptul 

cheie în jurul căruia gravitează dezvoltarea şi devenirea umană. 

Celebrului aforism „a cunoaşte înseamnă a putea”, civilizaţia actuală îi 

răspunde cu aspiraţia spre o personalitate armonios dezvoltată. Acest deziderat este 

posibil de înfăptuit doar prin eforturi susţinute de învăţare, prin preocupare şi dăruire 

a omului spre evoluţie şi spre idealuri înalte. 

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 invaţământului, 

astfel încat 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 randul ei procesul de autocunoaştere. 

Implicându-se în acest tip de activităţi, elevii devin “subiecţi” conştienţi ai acţiunii, 
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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 şi 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 si etnice ale 

comunităţii, să trăiască experienţe de viaţă competitive. Elevii pot să decidă în bună 

masură 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. 

Educaţia intelectuală ocupă un rol central în formarea integrală a personalităţii 

elevului. Prin caracterul lor ludic, activităţile extradidactice formează şi modelează 

inteligenţa elevilor. 

Ele dezvoltă totodată curiozitatea ştiinţifică, interesele de cunoaştere, spiritul de 

observaţie, creativitatea şi nu în ultimul rând gândirea critică a elevilor. Cadrelor 

didactice le revine sarcina de a stârni interesul elevilor pentru participarea la 

concursuri de creaţie literară, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, 

concursuri naţionale de jocuri logice, concursuri de şah etc. 

Prin participarea la concursuri de cultură, concursuri de limbi străine, festivaluri 

naţionale de teatru, proiecte interdisciplinare, serbări şi carnavaluri de Halloween, 

Crăciun, Paşte, Zilei Europei elevii se familiarizează cu limba, cultura, tradiţiile şi 

obiceiurile altor popoare, creându-se astfel punţi de legătură între civilizaţii. Ei învaţă 

să fie toleranţi şi deschişi spre alte culturi şi să respecte valorile culturale ale acestora. 

Datorită caracterului lor interdisciplinar, activităţile extracurriculare constituie 

pentru elevi un prilej de lărgire a cunoştinţelor de cultură generală, facilitând formarea 

culturii profesionale şi duc la formarea competenţelor transdisciplinare. 

Educaţia religioasă, componentă extrem de importantă a personalităţii umane, 

este un alt obiectiv al educaţiei non-formale. Prin serbarea celor mai importante 

sarbători din calendarul creştin, elevii îşi însuşesc cultura religioasă şi se formează în 

spiritul moralei creştine. Ei sunt astfel ajutaţi şi să îşi formeze trăsături pozitive de 

caracter (cinste, sinceritate, omenie, dăruire de sine, respect). 

Activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la realizarea educaţiei 

estetice a  elevilor, componentă a educaţiei integrale şi armonioase. Ele sunt activităţi 

de cultivare a dorinţei de frumos, iniţiindu-i pe elevi în sesizarea frumosului sub toate 

aspectele sale, în înţelegerea mesajului unei opere de artă etc. Vizitele la galeriile de 

artă şi la expoziţiile de pictură sau sculptură, cercurile artistice sau concursurile de 

artă şi creativitate plastică sau fotografică, concursurile de sculptură sau de 

confecţionare de jucării în cadrul atelierelor de creaţie, festivalurile naţionale de 

muzică uşoară şi folclor, activităţile cultural-artistice desfăşurate în cadrul şcolii, 

decorarea sălii de clasă în funcţie de eveniment şi anotimp, drumeţiile şi excursiile în 
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natură sunt exemple de activităţi care asigură cadrul de exersare şi cultivare a 

diferitelor înclinaţii, aptitudini, capacităţi. 

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. 

Odată cu intrarea în şcoală, copilul trăieşte în două lumi diferite: una a familiei, 

colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a şcolii, încărcată de noi 

exigenţe şi de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii 

educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna 

integrare a copilului în activitatea şcolară şi, pe plan mai general, în viaţa socială. 

Cunoaşterea de către cadrul didactic a copiilor încredinţaţi spre educare, ca şi a 

părinţilor acestora reprezintă fără îndoială, premisa reuşitei activităţii instructiv-

educative. Şcoala şi familia reprezintă cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între 

aceştia şi mediul extraşcolar sau extrafamiliar pendulează copilul, obiect şi subiect al 

educaţiei. 

Copilul continuă să se dezvolte fizic, înregistrează mari progrese intelectuale, i 

se înfiripă personalitatea, apar înclinaţii şi aptitudini precoce (artistice, tehnice, 

sportive), se încadrează în normele de conduită social-morală. 

Şcoala este principalul cadru de informare şi formare, având rolul şi influienţa 

formativă, contribuind la dezvoltarea capacităţii de cunoaştere, de observare, precum 

şi la dezvoltarea responsabilităţii faţă de sine, faţă de semeni şi faţă de viaţă. Simţul 

creator la elevi, privind sensibilitatea faţă de frumos, nu poate fi numai teorie, ci 

trebuie privit într-o strânsă corelaţie cu dorinţa de înfrumuseţare a tot ce ne 

înconjoară. 

Profesia didactică are o dimensiune puternică, nu poate fi intuitivă sau 

artizanală, dar nici nu poate fi construită numai din cunoştinţe şi competenţe ci şi 

aptitudini şi valori. Dascălul trebuie să simtă mereu, să intuiască ceea ce se întâmplă 

cu elevii lui şi să acţioneze în timp util. 

Sadoveanu, face portretul de neuitat al învăţătorului său pe care îl zugrăveşte ca 

pe un ,, dascăl apostol”, care i-a semănat în suflet ,,atâta credinţă şi atâta foc”. 

 Aceşti ,,Domni Trandafiri” fără îndoială sunt în număr mare în şcolile 

româneşti să - şi impună voinţa prin noi metode didactice. 

Viaţa întreagă, Slavici a fost şi s-a simţit ,,dascăl” după cum chiar el o spunea 

,,Eu m-am simţit toată viaţa mea întreagă, mai presus de toate, dascăl”. În concepţia 

lui Slavici, educaţia este o operă de îndrumare a copilului ca să devină el însuşi 

capabil de a se conduce în viaţă şi să poată lucra la propria perfecţiune. La baza 

educaţiei raţionale trebuie să stea iubirea, manifestată printr-o răbdare îndelungată. 

Prin urmare iubirea are o mare valoare educativă fiindcă formează virtutea supremă, 

stăpânirea de sine”. 

Educarea elevilor în spiritul dragostei şi respectului faţă de valorile tradiţionale 

se poate realiza cu succes prin valorificarea tradiţiilor materiale şi spirituale ale 

poporului nostru. Prin activităţi extraşcolare specifice: serbări de iarnă, concursuri, 

activităţi în cadrul unor proiecte de parteneriat.   Astfel de activităţi oferă o 
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perspectivă amplă a valorificării creativităţii, a valorilor etice şi estetice, a actului 

didactic în rândul preşcolarilor şi al şcolarilor. Se caută, de cele mai multe ori, o 

abordare interdisciplinară, un sincretism între desen, literatură, muzică, tehnici 

manuale de realizare a produsului artistic etc. Se sporeşte încrederea în capacitatea 

creatoare a fiecărui elev participant la activitate, spiritul competitiv. Toţi participanţii 

sunt stimulaţi să producă idei creative şi îşi dezvoltă inteligenţa emoţională . 

Gama variată de activităţi pentru promovarea tradiţiilor de iarnă vizează o 

componentă etică, dar şi una estetică. Eticul ţine de educaţia morală, punând în 

practică valorile de bine, frumos şi adevăr. Profesorii, parteneri în educaţie, 

evidenţiază prin profilul lor comportamental, mai mult ca oricând, etica profesională. 

Ei organizează activităţi distractive şi creative prin care îi învaţă pe copii valoarea 

sacră a datinilor noastre strămoşeşti de iarnă, pentru „devenirea întru fiinţă” a fiecărui 

individ şi asigurarea continuităţii spirituale a neamului românesc. 

Componenta estetică se reflectă în stilul vestimentar al elevilor şi al profesorilor 

în timpul serbărilor, concursurilor şi al evenimentelor culturale, în decorul scenic 

(sonorizare, lumini, personalitatea prezentatorului), în ambientul specific festivităţii, 

în relaţionarea cu părinţii elevilor, care ar trebui invitaţi cât mai des la asemenea 

spectacole organizate în şcoală, dar şi în afara ei.  Provocându-l pe copil la creaţie, îi 

dăm şansa să transmită sentimente, stari sufleteşti, îi stimulăm  nevoia de activitate, îi 

sporim încrederea în forţele proprii de a se exprima în artele plastice, muzică, 

literatură ,dans  etc. 

Elementul cel mai general care acţionează de la început asupra "sensibilităţii", 

asupra laturii afective a copilului, încă înainte de şcoală dar şi după aceea, îl 

constituie frumosul natural. Succesiunea anotimpurilor, răsăritul si apusul soarelui, o 

noapte înstelată, un câmp înflorit, o padure înclinându-se sub bătaia vântului, un cer 

senin şi o linişte odihnitoare, toate pot deveni prilej de a atrage atenţia copilului 

asupra frumosului din natură si a-l ajuta sa-l perceapă, să reacţioneze emţional şi să 

vibreze intern la contactul cu el. Ele devin un puternic mijloc de influenţare a 

sensibilităţii elevilor mai ales dacă atenţia lor este orientată în direcţia perceperii si 

aprecierii frumosului social. Socotit ca formă de expresie a dinamismului interior, 

desenul în toate formele sale (desen dupa natură, decorativ, artistic, tehnic etc.) 

reprezintă principalul mijloc de familiarizare a elevului cu limbajul artelor plastice, 

de stimulare a expresivitaţii plastice. Această componentă a educaţiei estetice îşi 

propune să dezvolte la elevi capacitatea de a discerne frumosul pictural de 

nonpictural, figurativul de nonfigurativ, să le formeze abilitaţi vizuale si manuale, 

gustul si imaginaţia, dar şi elementele de gândire si comunicare plastică. 

Implicarea părinţilor în activităţile educative extraşcolare întăresc latura pozitivă 

a clasei de elevi pe plan intern şi dezvoltă spiritul de cooperare, întrajutorare şi 

preţuirea valorilor de grup având accent pe latura formativă. 

Şcoala trebuie să colaboreze cu părinţii, să fie „o şcoală a muncii” cu un 

învăţământ complex. Ei sunt invitaţi să participe la cât mai multe activităţi organizate 

în şcoală, sa fie activi în comunitatea educaţională servind astfel la dirijarea 

comportamentului elevului şi implicit la dezvoltarea personalităţii acestuia. Fiind 

alături de copil părintele recunoaşte şi apreciază imediat rezultatele, stabilindu-se o 

relaţie de respect, încredere şi de încurajare. 
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Ele sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite 

şi formelor de organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este 

stabilit printr-un curriculum obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege 

conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu interesele şi dorinţele elevilor. 

Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte componentă a 

educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând 

competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, 

imaginaţie și opţiune. Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi 

complexe. 

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: 

sunt subordonate procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită 

supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară în colectiv, fiind create şi organizate pe 

principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor trebuie să se ţină seama de 

particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile de realizare 

pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor. 

Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacităţilor de 

vorbire şi înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul 

serbării, elevii culeg o bogaţie de idei, impresii, traiesc autentic, spontan şi sincer 

situaţiile redate. Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie 

obiective importante care se realizează prin intermediul serbării. În preajma 

sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica 

tradițiile, obiceiurile, specificul poporului nostru. Elevii cântă colinde, se bucură de 

magia sărbătorilor de iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor 

parcă împrăștie în zare puritatea, iubirea, dragostea de aceste comori preluate din 

moși strămoși. Organizarea serbării de iarnă a necesitat o atenţie deosebită a cadrului 

didactic, a copiilor dar şi a părinţilor. De la selectarea rolurilor, a cântecelor, 

colindelor, a decorului clasei, la care au participat toţi factorii implicaţi.   

Părinţii au participat alături de copii la împodobirea bradului cântând colinde, la 

confecţionarea ghetuţelor şi a sorcovelor. O atmosferă plină de căldură şi determinare 

ca totul să fie la superlativ. Elevii clasei pregătitoare au învăţat colinde, şi obiceiurile 

românilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă.  O altă sărbătoare importantă este 1 

Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot ceea ce înseamnă 

tradiție, patriotism, iubire de neam și țară. Promovând valorile naționale învățăm să 

ne apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului 

neamului nostru îl poate determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească 

țara, neamul și pe cei de lângă ei. Iubirea, colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai 

valoroși și acest lucru elevii îl află indirect din aceste activități. Anul acesta am 

sărbătorit România la Centener, prin implementarea unui proiect de activităţi 

extracurriculare în săptămâna 26-29. 11.2018, denumit România de 100 ani 

împreună- Gânduri şi fapte pentru ţara mea. Astfel în fiecare zi elevii au avut altă 

activitate de organizat şi participat: Trăiască România Mare, România de 100 ani 

împreună, Mândria de a fi român, Români care au uimit lumea, România-Plai cu 

dor, Eroul din familia mea, În zi de sărbătoare. Activităţile extracurriculare la care 

elevii şi părinţii au participat au îmbrăcat forme ca: expoziţie de pictură, 

confecţionarea de steaguri, ecusoane, şezătoare literară, dezbatere,vizionare PPT, 
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expoziţie de obiecte populare vechi şi realizarea unui Flashmob în curtea şcolii. A 

fost o săptămână maraton plină de evenimente frumoase de trăiri intense şi care a 

făcut ca inimile micilor români să bată pe un singur refren.O activitate deosebit de 

placuta este excursia. Ea îl reconfortează pe copil , îi prilejuieşte însuşirea unei 

experienţe sociale importante. Prin excursii elevii îşi suplimentează si consolidează 

instrucţia şcolară prin însuşirea a noi cunoştinţe, au posibilitatea de a afla lucruri noi 

despre frumuseţile patriei , asupra operelor de artă, monumente legate de trecutul 

istoric , de viaţa si activitatea unor personalitaţi asupra obiectelor si fenomenelor aşa 

cum se prezintă ele in stare naturală. În urma acesteia , elevilor li s-a întarit 

sentimentul de dragoste si respect pentru natură , pentru istoria patriei , pentru om si 

realizarile sale . Excursiile şi vizitele sunt acţiuni cu caracter de masă organizate în 

scopul îmbogăţirii experienţei de viaţă a elevilor. Aceste activităţi se organizează în 

funcţie de conţinutul lecţiilor și „Prin conținutul lor se deosebesc de cele cu caracter 

didactic. Organizate la nivelul clasei sau școlii, cu participare benevolă, ele urmăresc 

lărgirea orizontului de cunoștințe etc.” O astfel de excursie am organizat într- un oraş 

plin de istorie- Târgovişte. Elevii au vizitat cetatea de scaun, un loc plin de istorie.  

 Vizitarea unui muzeu, expoziţii, a unui atelier al meșterului popular sau artist 

plastic poate fi o situaţie de învăţare cu scop cultural-artistic, dar şi un moment de 

reconciliere ori de introspecţie, în funcţie de educaţia anterioară a elevilor sau de 

tematica în care se încadrează excursia. Elevii au vizitat plini de entuziasm atelierele 

lui Moş Crăciun unde au urmărit procesul tehnologic de realizare a globuleţelor 

pentru brad. Astfel ei au realizat câtă muncă trebuie să fie depusă să realizezi un 

produs şi au învăţat să respecte omul care munceşte. Serbarea şcolara reprezintă o 

modalitate eficientă de cultivare a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale 

elevilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul serbării, elevii culeg o bogaţie de idei, 

impresii, traiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile redate. Stimularea şi educarea 

atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se realizează prin 

intermediul serbării. Astfel, elvii şcolii noastre au avut posibilitatea de a se face 

remarcaţi în mod deosebit la manifestările culturale organizate la City Park Mall în 

cadrul unui spectacol caritabil denumit ,, Dăruieşte Aripi”. Copii urcă pe scenă plini 

de entuziasm realizand adevărate spectacole artistice, îmbinând cântecul, cuvântul şi 

dansul într-o armonie deplină. Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când 

reuşesc să trezească adevarate emoţii în sufletul spectatorilor. Reuşita acestor 

spectacole în care se pune suflet atât de catre elevi dar şi de către cadre didactice 

produce ecou în public, iar reacţia promptă a spectatorilor prin aplauze, îi stimulează 

pe copii. Metodele și tehnicile moderne, activ-participative, capabile să mobilizeze 

energiile elevilor, să le capteze atenția, care-l îndeamnă să-și pună în joc imaginația, 

înțelegerea, memoria, abilitățile artistice sunt extrem de potrivite în educarea 

copilului pentru problemele ridicate de societatea contemporană. Aceste metode sunt 

utile, pentru că dezvoltă competențele cognitive; sprijină și extind viața socială a 

elevului; dezvoltă gândirea creatoare individuală și de grup; facilitează comunicarea 

conținutului prin proiectarea în lucrările plastice a propriilor trăiri și sentimente; 

conduc la apariția unor raporturi noi de cunoaștere și autocunoaștere; ajută la 

educarea inteligenței emoționale a copilului și elevului, a empatiei ca fenomen psihic 

de retrăire a stărilor, gândurilor și acțiunilor celuilalt. Prin urmare, elevii trebuie 
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ajutați să participe la activitățile educative, să se implice afectiv, cu plăcere și bucurie 

spontană în ceea ce fac. De aceea, un rol important în dezvoltarea aptitudinilor 

artistice ale copiilor au ilustrarea poveștilor, miturilor, basmelor și poeziilor prin 

aplicarea metodelor, procedeelor și tehnicilor artistico-plastice. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de 

prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine 

justă faţă de scopurile urmărite. Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în 

desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor. 

Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă 

sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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„Cum va trebui să educăm copilul de azi, tânărul/adultul de mâine, pentru a 

se încadra într-o societate în care numai responsabilitatea, voinţa, hotărîrea, 

curajul şi dorinţa de a munci îi poate asigura o existenţă optimă? Răspunsul este 

deosebit de complex şi nu poate fi oferit de familie fără şcoală sau de şcoală fără 

familie”(Viorica Goraş Postică, 2010, pg.4). Educaţia trebuie abordată ca un 

proces de transmitere a culturii. Omul este o fiinţă culturală, educabilă, ce se 

maturizează biologic, psihologic şi sociocultural. Călătoria spre maturitate 

reprezintă stadiul educaţiei de bază, al formării iniţiale. 

Grădiniţa este instituţia care asigură primul contact al copilului cu actul 

educaţional şi continuarea unei educaţii corecte, începută în familie. Reprezentând 

prima treaptă a sistemului de învăţământ, grădiniţa asigură bazele dezvoltării 

personalităţii preşcolarilor, acoperind atât dezvoltarea fizică, cât şi dezvoltarea 

intelectuală. Sarcina grădiniţei este de a propune copiilor o viaţă socială stabilă, de 

a asigura medierea între lumea copilăriei şi cea a adulţilor şi de a oferi copiilor 

mijloace pentru a-şi dezvolta capacităţile de care dispun. Aşadar, grădiniţa, prin 

activităţile pe care le pune la dispoziţie, lasă drum liber celor mici să se dezvolte, 

reprezentând un suport pentru valorificarea potenţialului psihic şi fizic al fiecărui 

copil. Cu toate acestea, societatea vede grădiniţa ca pe un mediu unde copilul se 

îmbolnăveşte des, unde se poate bate cu alţi copii sau nu primeşte atenţia necesară. 

Aşadar, există avantaje şi dezavantaje.  

Dacă avem în vedere avantajele, grădiniţa este un mediu creativ şi interesant 

pentru copil şi îl ajută să îşi pună la punct abilităţi pe care încă nu le stăpâneşte 

bine, cum ar fi vorbitul, cântatul, desenatul, număratul, etc.; un alt avantaj este 

prezenţa unui colectiv, integrarea printre alţi copii şi împreună cu aceasta, 

asimilarea unor abilităţi pe care nu le poate deprinde din interacţiunea cu familia 

sau cu adulţii.  

 În grădiniţă, învaţă să numere, să recunoască litere, să vorbească, chiar şi 

limbi străine, cu personal calificat şi poate cu răbdarea şi timpul pe care adesea 

familia nu le mai are. Se dezvoltă creativitatea, imaginaţia, grădiniţele beneficiază 

de aparatură specifică domeniului. Printre alte avantaje, grădiniţa este pentru copil 

un loc de joacă, o modalitate de recreere. Desigur, sunt prezente dezavantajele, 

existenţa riscului îmbolnăvirii, lovirii, dar, un copil se va dezvolta corect atunci 

când va cunoaşte şi aspecte pozitive şi aspecte negative. Ideea de a avea o grija 

uneori exagerată de copil, îl poate afecta pe cel mic. În momentul în care va 

apărea ceva necunoscut, un eveniment neplăcut, copilul poate avea reacţii 
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neaşteptate, poate deveni dependent de o persoană. Copilul care frecventează 

grădiniţa prezintă un risc mai scăzut de a fi implicat în comportamente de risc în 

adolescenţă. Fiind un mediu instituţionalizat, între educatoare şi preşcolar, apare o 

relaţie copil-adult complet diferită de cea cunoscută până în acel moment 

copilului.  

 Principalii adulţi din viaţa lui sunt părinţii, iar acum apare educatoarea, 

adultul care este apropiat, dar păstrează o anumită distanţă, este adultul care îşi 

concentrează atenţia pe el ca individ, dar şi pe un grup de copii. Acum preşcolarul 

este în colectivitate, dar va observa că este încurajat să gândească singur. Este 

necesară cunoaşterea temeinică a particularităţilor de vârstă, dar şi a celor 

individuale. O mare influenţă în dezvoltarea personalităţii preşcolarului o are 

personalitatea cadrului didactic. Educatorul nu trebuie să piardă nicio secundă din 

vedere faptul că are rol de model. „Mereu zeci şi zeci de ochi sunt aţintiţi asupra 

lui şi numeroase urechi atente. Orice gest îi este analizat, orice vorbă îi este 

cântărită, până şi nuanţele îi sunt supuse interpretării. Ceea ce vede la educator 

este pentru copil un model de urmat, învestit cu girul aurităţii. Ce va fi dacă 

modelul este greşit?”(Anton Moisin, 2008, pg.128). Înclinaţia spre imitaţie a 

preşcolarilor se manifestă şi în preluarea rapidă şi fidelă a comportamentelor, 

limbajului şi atitudinilor pe care educatoarea le manifestă. Învăţământul preşcolar 

asigură cadrul instituţionalizat care ajută copilul în investigaţia sa realizată în 

mediul înconjurător, prin selecţia informaţiilor esenţiale, prin conducerea copilului 

într-o cunoaştere gradată şi sistematică, coordonată de educatoare. 

În contactul său cu realitatea, preşcolarul va căuta răspusuri la cei care îl 

cresc, îl educă. Dacă luăm în considerare înclinaţia copiilor spre imitaţie, este 

necesar ca cel mic să vadă la adulţii cu care se află în strânsă legătură, cu care 

comunică des, armonie, comunicare, înţelegere. În jocurile sale, copilul imită şi se 

identifică cu persoanele pe care el le consideră importante. Bineînţeles, copilul 

însuşeşte în urma interacţiunii cu adulţii, cu cei din jurul său, atât comportamente 

adecvate cât şi comportamente neadecvate.  

Consider că învăţământul preşcolar reuşeşte să ţină în prim plan copilul, 

cadrele didactice comunică şi acordă o deosebită atenţie copiilor, legătură ce se 

pierde pe măsură ce se ajunge la treptele superioare de învăţământ. Însă, foarte 

importantă rămâne continuitatea ce trebuie asigurată între învăţământul preşcolar 

şi cel primar.  

Procesul educaţional din grădiniţă adaugă influenţelor educaţionale ale 

familiei calitate, completându-le şi corectându-le unele erori. Rolul grădiniţei este 

de a oferi prin diverse mijloace informaţiile necesare preşcolarului în dezvoltarea 

sa, informaţii ce vor fi oferite gradat, sistematic. Modalităţile de oferire a 

informaţiilor sunt vaste şi includ de la amenajarea spaţiului şi a materialor până la 

colaborarea şi realizarea de activităţi cu părinţii. Se includ astfel resurse materiale, 

dar şi resurse umane.  

Resursa umană cuprinde personalul didactic, nedidactic şi auxiliar, fiecare 

având micul său rol. Un rol major însă îl are educatoarea. „Esenţial pentru copil, 

pentru confortul său afectiv şi intelectual, este ca el să intre sub îndrumarea unei 
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educatoare bine instruite, afectuoase, calde şi relaxate”(Magdalena Dumitrana, 

2000, pg. 114). Educatoarele trebuie să îşi dea interesul pentru a ajuta fiecare 

preşcolar să înveţe, accentuând scopul învăţării, oferind diversitate şi opţiuni 

variate, utilizând flexibil resursele din grădiniţă, dar şi pe cele ale comunităţii şi 

cooperând cu toţi colegii şi agenţii educativi. „Educatoarea trebuie să cunoască 

mai multe aspecte ale vieţii de familie, deoarece acestea o ajută în cunoaşterea şi 

înţelegerea copiilor. În această privinţă, familia este o sursă principală de 

informaţii privind relaţiile interpersonale dintre membrii acesteia, aşteptările 

privind educaţia copilului, stilul educaţional, autoritatea părinţilor şi metodele 

educative folosite, valorile promovate, climatul educaţional, responsabilităţile pe 

care copilul le îndeplineşte”(Popescu Cristina, Bucinschi Mihaela, 2008, pg. 43). 

Vârsta preşcolară este perioada în care copilul achiziţionează o serie de 

cunoştinţe, deprinderi, abilităţi care ajung la baza formării personalităţii sale. 

Acestea urmează să se consolideze şi să funcţioneze pe tot parcursul vieţii. 

Preşcolarul le obţine în urma influenţelor aduse de mediul educaţional format de 

familie şi grădiniţă. Buna colaborare grădiniţă-familie are efecte pozitive şi 

durabile asupra reuşitei preşcolarului.  

 În concluzie, afirm că educaţia copiilor presupune un schimb de experienţe 

între adulţii ce au influenţă deosebită asupra celor mici, educatoarea şi familia, care 

sunt datori societăţii să formeze preşcolari ce vor evolua progresiv, devenind 

membrii ai comunităţii. Reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de 

formarea unei relaţii de parteneriat educaţional, de colaborare eficientă între 

grădiniţă şi familie. 

Grădiniţa este o etapă importantă atât în viaţa copilului, cât şi în viaţa 

familiei acestuia. Chiar dacă pe măsură ce creşte, copilul va rămâne cu puţine 

amintiri legate de etapa preşcolară, acesta va bifa câteva achiziţii importante în 

dezvoltarea proprie. Acest parcurs educaţional cu experienţele sale va adăuga 

preşcolarului un bagaj lăudabil de abilităţi şi deprinderi, care îl vor ajuta să se 

descurce mai departe la şcoală. 
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ROLUL EXCURSIEI ŞCOLARE ÎN CONTURAREA 

PERSONALITĂŢII ELEVULUI 
 

Profesor învăţământ primar Alina-Elena Ciubotaru  

Şcoala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea”, Constanţa 

 

Forţa creatoare şi originalitatea unei culturi nu constau 

 în puritate etnică, ceea ce implică intoleranţă şi exclusivism,  

ci în capacitatea de asimilare şi reconstrucţie, în deschiderea 

 benefică faţă de adevăratele sale surse de creaţie arhietipală.
25

 

 

Caracteristicile societăţii actuale au schimbat radical rolul şi importanţa şcolii. 

Una dintre aceste provocări se referă la faptul că oferta şcolii trebuie să se 

diversifice pentru a răspunde nevoilor de cunoaştere ale copiilor, să iasă din formal 

şi formalism. În acest context, activităţile extracurriculare şi extraşcolare par a 

căpăta o importanţă din ce în ce mai mare. Studii de specialitate subliniază rolul 

acestora în planul dezvoltării personale a elevilor, în construirea unui climat şcolar 

prietenos, în creşterea participării la cursuri şi în planul socializării. 

Există o deschidere a şcolii româneşti către acest tip de activităţi, o nevoie de 

completare a curriculumului formal cu „altceva, care să lasă şcoala să respire, să 

iasă din monotonia de zi cu zi” şi să îi facă pe elevi să trăiască „bucuria de a 

învăţa”. 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.  

 Una dintre noile topici care valorifică potenţialul educogen al altor prilejuri 

educative este surprinsă de conceptul “outdoor education”. “Educaţia outdoor este 

cea care începe dincolo de uşa clasei şi se consumă în drumeţii, excursii, incursiuni 

în lumea reală şi care este conexată la conţinuturile şcolare, fiind un mediu de 

explorare, de aplicare, de punere la probă sau experimentare a unor cunoştinţe 

stipulate de programa şcolară.”
26

 

Activităţile extracurriculare au finalităţi menite să susţină în mod direct 

dezvoltarea competenţelor promovate prin programele şcolare, au caracter 

complementar activităţilor de învăţare realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi 

adâncirea informaţiei şi cultivă interesul pentru diferite domenii ale cunoaşterii.  

Din aria vastă a activităţilor extraşcolare ne vom opri asupra excursiei de o zi 

în perimetrul dobrogean  – excursie ce constituie un mijloc de a intui şi preţui 

valorile culturale, folclorice şi istorice ale spaţiului dobrogean, şi, extrapolând, ale 

poporului nostru. Excursia oferă elevilor prilejul de a observa: 

 obiectele şi fenomenele în starea lor naturală; 

                                                 
25

 Tănase, Al., O istorie umanistă a culturii române, vol. I, Ed. Moldova, Iaşi, 1995, p. 76; 
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 Cucoş, Constantin, Pedagogie, ed. a III a revăzută şi adăugită, Ed. Polirom, Bucureşti, 2014, p. 216;  
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 procesul de convieţuire paşnică a două etnii diferite, română şi ruso-

lipoveană,  

 opere de artă originale,  

 momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea 

unor personalităţi de seamă ale culturii universale şi naţionale,  

 relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor. 

De asemenea, prin astfel de activităţi se stimulează activitatea de învăţare, se 

întregeşte şi desăvârşeşte ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor, se dezvoltă 

ataşamentul şi dragostea faţă de trecutul poporului nostru. 

Informațiile culese vor putea fi valorificate la disciplinele de învăţământ la 

care se pretează, astfel fixându-se, aprofundându-se cunoştinţele și îmbogăţindu-se 

cultura generală. 

În valorificarea cunoştinţelor dobândite în timpul excursiilor, elevii pot veni 

cu nuanțe originale de natură afectivă, prin care îşi exprimă propriile impresii şi 

sentimente faţă de cele văzute, pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate 

imaginea realității, în cadrul activităților de educație plastică, istorie, geografie sau  

cunoașterea mediului, iar materialele pe care le adună, pot fi folosite la abilități 

practice, în diverse teme de creație. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui 

cetăţenească şi patriotică, îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei 

experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural şi ştiinţific.  

În cadrul unei excurii de o zi pe meleaguri dobrogene, elevii de clasa a IV-a 

au vizitat sate în care populaţia majoritară este formată din minorităţi etnice care 

convieţuiesc paşnic alături de români, respectiv din ruşi-lipoveni. Simpla plimbare 

prin sate precum Jurilovca şi Slava Rusă a oferit prilejul expunerii unor informaţii 

despre formarea poporului român şi a limbii române, în primul rând, şi despre 

aportul tradiţiilor şi obiceiurilor unei alte etnii în dezvoltarea patrimoniului cultural 

national, în plan secundar. 

Disciplinele şcolare care au beneficiat de un aport considerabil de cunoştine 

valoroase sunt următoarele: 

1. Istorie şi geografie 

Factorul geografic, definit de spaţiul carpato-danubiano-pontic, în care s-a 

născut poporul român nu poate fi ignorat.  

Definirea cea mai succintă a dat-o Grigore Ureche, când a constatat că ţara sa 

este situată „în calea răutăţilor”, adică pe direcţia expansiunilor şi năvălirilor.  

Încă înainte de etnogeneză, în acest spaţiu geografic, au existat contacte, atât 

violente cât şi paşnice, între autohtoni şi cei atraşi de mirajul deplasărilor. 

Exemplul cel mai edificator, înaintea romanizării, au fost „contactele dintre 

autohtonii geţi şi coloniştii greci, în general paşnice, schimburile economice 

eliminând asperităţile şi integrând pe nou veniţii în mediul getic. Grecii aduceau o 

civilizaţie superioară celei băştinaşe, încât dacă influenţele au fost reciproce, este 

sigur că transmisia a fost precumpănitoare dinspre colonii spre interiorul getic”
27
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Dar problema fundamentală a istoriei noastre o reprezintă etnogeneza 

românească, adică formarea poporului român şi a limbii române, care constituie 

totodată o parte a procesului complex şi îndelungat, desfăşurat pe continentul 

european sub înrâurirea Imperiului Roman.  

Romanizarea intensă a autohtonilor geto-daci constituie esenţa procesului de 

asimilare a culturii. El a început înainte de cucerirea Daciei de către romani, prin 

legăturile economice dintre cele două maluri ale Dunării şi a continuat şi după 

plecarea administraţiei şi armatei imperiale, prin legăturile economice şi religioase 

dintre sudul şi nordul Dunării de Jos şi prin prezenţa garnizoanelor romano-

bizantine pe malul stâng al fluviului. 

 Limba latină a fost principalul factor de romanizare, alături de armată, 

colonişti, administraţie, veterani, religie, drept, învăţământ, economie.  

Desăvârşirea etnogenezei Româneşti a avut loc în „mileniul migraţiilor” prin 

asimilarea acestora, inclusiv a slavilor, cei mai numeroşi dintre ei. Prezenţa slavilor 

în spaţiul carpato-danubiano-pontic a fost mai îndelungată decât a altor migratori, 

iar relaţiile lor cu autohtonii mult mai strânse. Aşa se explică, în parte, aportul slav 

însemnat în lexicul limbii române, dar el nu a afectat caracterul latin al acesteia.  

2. Comunicare în limba română 

Dacă ne-am imagina limba română de astăzi ca o casă, am putea afirma 

următoarele: podeaua este desemnată de fondul geto-dac, stălpii de susţinere ai 

casei sunt reprezentaţi de fondul latin iar plafonul de cuvintele, expresiile, 

împrumuturile din limba slavă. Pe această structură solidă se adaugă şi celelalte 

influenţe, nu mai puţin importante: limba turcă, limba greacă, limba maghiară şi 

neologismele preluate din franceză sau engleză. 

Pătrunderea în limba română a cuvintelor slave s-a realizat treptat, pe cale 

orală sau pe cale cultă. Astfel, aproximativ 16% din cuvintele din limba română 

sunt de origine cert slavă. Asimilarea lor s-a produs începând cu secolele VII-XI,  

şi continuând până spre secolul al XIX-lea. Dintre împrumuturile din limba slavă 

populare reţinem cuvinte intrate astăzi în fondul nostru principal: vorbă, muncă, 

dragoste, ceas, a căli, a hrăni, a roboti, glas, jar, nărav, mireasă, copcă,voievod, 

ucenic, târg, strajă etc.   Din limba slavo-rusă cultă s-au împrumutat cuvinte ce ţin, 

mai ales, de vocabularul bisericesc: bogdaproste, denie, prohod, maslu, 

mironosiţă, iad, smerenie, sfânt. De asemenea există numeroase substantive 

proprii, nume de persoane sau localiţăţi de origine slavă: Radu, Bogdan, Dragomir, 

Nadia. Există însă şi numeroase toponime de origine slavă: Bistriţa, Ilfov, 

Cernăuţi, Vâlcea, Vidra, Dumbrava, Jurilovca, Soroha, Slatina etc. 

3. Religie şi educaţie civică 

Veniti parca din alte timpuri stravechi, lipovenii si-au pastrat neintinate 

credinta si traditiile mostenite de la stramosi, convietuind in pace cu celelalte etnii. 

Cantecele lor, multe cu iz religios, dansurile, portul – toate acestea conserva 

Ortodoxia de acum patru secole si da unicitate acestui popor evlavios. 

Credinţa ruşilor lipoveni este cea creştin ortodoxă de rit vechi. Şi în prezent, 

slujbele se ţin în bisericile lipovene în slavonă bisericească, iar calendarul folosit 



311 

 

este cel iulian
28

, şi nu cel gregorian
29

. Există numeroase asemănări între credinţa 

ruşilor-lipoveni şi cea ortodoxă practicată pe meleagurilor României, existând 

totuşi câteva deosebiri majore:  

- Semnul crucii la staroveri se face cu două degete, şi nu cu trei; 

- Crucea ruşilor staroveri este cu opt colţuri;  

- Icoanele se realizează şi astăzi în stil bizantin, şi numai pe lemn sau metal. 

Sărbătorile religioase ale lipovenilor aduc un colorit aparte spaţiului 

dobrogean, şi nu numai. În primul rând acestea diferă ca dată faţă de ceilalţi 

ortodocşi, urmare a necoincidenţei calendarului iulian cu cel gregorian. Pe 7 

ianuarie se sărbătoreşte Crăciunul – naşterea Domnului. Evenimentul este slăvit 

printr-o singură cântare bisericească  - Hristos rajdaetsja - , performată după 

liturghie.  

Paştele, ca şi Crăciunul, se sărbătoreşte în familie. Se vopsesc ouă în toate 

culorile, se face pască sau cozonac, care se sfinţesc în ziua Învierii. În Săptămâna 

Paştelui oricine poate urca în biserică pentru a trage clopotele, anunţând 

Săptămâna Luminată.  

4. Arte vizuale şi abilităţi practice 

În imagini reproducând vechi fotografii, elevii au reuşit să observe portul 

tradiţional al ruşilor-lipoveni, port pe care cei mai în vârstă îl îmbracă şi astăzi cu 

mândrie în zilele de sărbătoare, sau la slujbele de la biserică. Costumul bărbătesc 

lipovenesc tradiţional era compus din cizme sau pantofi, pantaloni largi si 

„rubaska” – camaşă fără guler purtata peste pantalon si legată la mijloc cu un brâu 

de lână colorată cu ciucuri la capete, numit „pois”.     

Bărbații în vârstă continuă să poarte și în prezent la biserică o haină lungă, de 

culoare închisă, cunoscută sub numele de „paddiovca”.Odinioară, acest obiect de 

vestimentaţie era obligatoriu pentru toţi bărbaţii, atunci când se duceau la biserică. 

  Piesa de bază a costumului femeiesc este reprezentată de fustă „iubca” sau 

sarafan, larg și lung până la glezne. Ca şi la bărbaţi, mijlocul este încins cu un 

„pois”. Capul femeilor este acoperit obligatoriu cu batic. Fetele nemăritate îşi 

împletesc părul într-o singură coadă, în care îşi prind o panglică. La cununie, părul 

fetei care se căsătoreşte este împletit în două codiţe simbolizând cununia, cuplul; 

acestea se prind într-un coc, în creştetul capului.  

Un alt element cu care elevii au luat contact a fost arhitectura specifică a 

gospodăriilor. Elevii au făcut un album de fotografii în care au imortalizat detalii 

esenţiale ale caselor tradiţionale din satele lipoveneşti: coloritul în alb-albastru, 

acoperişul de stuf, cerdacul specific, ferestrele tradiţionale şi, nu în ultimul rând, 

curăţenia, grădinile înflorite şi îngrijite, muşcatele roşii de la ferestre. Aceste 

detalii se pot folosi în orele de arte vizuale şi abilităţi practice, în activităţi de 

pictură, modelaj, colaj, realizarea de machete. 
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 Calendar stabilit din ordinal lui Iulius Cezar, în anul 46 î.Cr. 
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 Calendar întocmit la sfârşitul secolului al XVI-lea, din ordinal papei Grigore al XIII-lea şi adoptat în present în 

toate ţările Europei; în România a fost introdus official în anul 1919. 
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5. Educaţie civică 

Acceptarea minorităţilor etnice reprezintă un obiectiv nestipulat în programa 

şcolară, dar extrem de actual şi de important în societatea de astăzi, o societate 

deschisă asimilării şi îmbogăţirii culturale cu tradiţii şi obiceiuri ale altor popoare, 

dar care îsi păstrează totuşi autenticitatea. Elevii află informaţii interesante 

referitoare la tradiţii şi obiceiuri pe care le credeau ca fiind ale noastre, dar, de fapt, 

acestea au fost preluate de la ruşii-lipoveni: tradiţia întâmpinării oaspeţilor cu pâine 

şi sare, mâncatul colivei, prepararea cozonacului. 

Excursiile, pe lângă aportul cognitiv, asigură o dezvoltare personală şi socială 

a elevilor, o exersare a potenţalului lor senzorial şi voliţional, o intensificare a 

activităţilor colaborative. „Mediul înconjurător devine şantier de aplicare a 

cunoştinţelor sau arenă de descoperire a noi probleme, informaţii”
30

, care se pot 

concretiza in noi pasiuni. 

Educaţia outdoor nu eclipsează educaţia din sala de clasă, ci îi imprimă o altă 

demnitate şi consistenţă. 
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Motto: 

„Se acordă mai multă importanţă omului care merge 

decât drumului   pe care îl urmează.” 

L. D. Hainault 

 

PE MELEAGURI MOLDOVENE 

 

PROIECT EDUCAŢIONAL EXTRACURRICULAR 

EXCURSIE TEMATICĂ  

Argument 

Vădită fiind importanţa educării şi formării personalităţii copiilor, se pune 

problema căilor şi mijloacelor prin care educatorii pot contracara influenţele 

negative prin activităţile de zi cu zi, inclusiv prin acţiuni extraşcolare. Copilul 

trebuie învăţat să fie receptiv la nou şi să vibreze în faţa frumuseţilor naturii, a 

lumii, în continuă schimbare, şi să aprecieze valorile trecutului. 

Excursiile organizate au multiple valenţe de informare şi educare a copiilor. 

Acestea, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă pentru că se desfăşoară într-un 

cadru nou, stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, 

chiar dacă reclamă efort suplimentar. 

Mediul de acţiune fiind deosebit, iar tehnicile de instruire altele, contribuie la 

dezvoltarea spiritului de observaţie, îmbunătăţesc memoria vizuală şi auditivă, 

formează gândirea operatorie a copilului cu calităţile ei de echilibrare, organizare 

şi obiectivare. 

Acţionând individual sau în cadrul grupului, copiilor li se dezvoltă spiritul 

practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 

naturii sale. 

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează copiii timizi, îi 

temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă 

spiritul de cooperare. 

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 

asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. 

Conţinutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al 

activitatilor desfăşurate în sala de grupa, copiii participând cu multă bucurie şi 

optimism la aceste acţiuni, lărgindu-şi în acest fel orizontul de cunoştinţe prin 

contactul direct cu realitatea. Prin mijloacele atrăgătoare pe care le are la 

dispoziţie, excursia înviorează activitatea , stimulează curiozitatea de a descoperi 
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noi fenomene, formează o atitudine ecologică pozitivă, prilejuieşte trăiri adânci ale 

unor sentimente patriotice. 

Astfel, cu ajutorul excursiilor se dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, de 

disciplină, iniţiativă, precum şi deprinderi, proceduri gospodăreşti de la vârstă 

mică, toate acestea fiindu-le folositoare în viaţă. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi 

cunoască copiii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi 

mai frumos obiectivul principal al învăţământului preşcolar- pregătirea copilului 

pentru şcoala. 

Excursiile şi drumeţiile au un caracter relaxant, contribuind în mod categoric 

la sudarea colectivelor de copii. După trecerea  anilor, copiii îşi amintesc cu 

plăcere de întâmplările, din timpul excursiilor. 

De aceea, cred că organizarea unor astfel de activităţi trebuie continuată, 

constituind o latură de seamă a procesului instructiv - educativ . 

         

SCOPUL: 

Cunoaşterea unor caracteristici fizico-geografice, economice şi ecologice, 

îmbinate cu elemente de istorie şi spiritualitate românescă, cultivarea  dragostei de 

frumos faţă de monumentele istorice şi culturale vizitate, faţă de obiceiurile şi 

tradiţiile poporului nostru, şi faţă de natura patriei. 

OBIECTIVE: 

a)  cognitive:  

- să identifice principalele elemente fizico-geografice ale zonei; 

- să observe principalele obiective istorice, economice, culturale ale zonei;  

- să valorifice intra şi interdiciplinar conţinutul informaţional dobândit. 

b) afectiv-atitudinale: 

- să manifeste interes pentru cunoaşterea frumuseţilor ţării noastre; 

c) psiho-motorii: 

- să contribuie la dezvoltarea simţului de orientare geografică; 

- să-şi dezvolte capacitatea de educaţie ecologică.    

Obiective evaluative: 

- Să comunice, folosind diverse metode şi mijloace de învăţământ, fondul 

general de cunoştinţe privind semnificaţiile, particularităţile şi importanţa 

principalelor monumente istorice, de cultură, vizitate; 

- Să demonstreze capacitatea de a înţelege, de a compara, de a distinge  

particularităţile şi elementele comune ale monumentelor istorice şi culturale; 

- Să aprecieze morala creştină românească şi frumuseţile florei şi faunei 

acestei părţi a ţării; 

- Să valorifice intra-  şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor istorice, 

etnografice, folclorice, geografice, geologice, literare, religioase etc 

- Să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea monumentelor istorice, religioase, 

folclorice, etnografice, ale mediului înconjurător reprezintă îndatoriri elementare 

ale fiecărui locuitor al ţării. 

GRUP ŢINTĂ:      Preşcolarii din GRĂDINIŢA P.P. NR. 64 GALAŢI 



315 

 

TEMA : ,,PE MELEAGURI MOLDOVENE,, 

ITINERAR : Galaţi – Tecuci (Parcul central) –Mărăşeşti (Mausoleul de la 

Mărăşeşti) –Borzeşti (Biserica Adormirii Maicii Domnului, Ctitorie din 1493-1494 

a lui Ştefan cel Mare şi a fiului său Alexandru- Muzeul de Cultură şi Artă 

Religioasa- Stejarul din Borzeşti )- Mânăstirea Bogdana- Slănic Moldova şi retur 

Galaţi. 

 PREGĂTIREA EXCURSIEI :    

1. Anunţarea excursiei: Cu cel puţin patru săptămâni înainte de data 

efectuării ei.  

2. Pregătirea preşcolarilor: pentru această excursie pregătirea copiilor se 

realizează atât în cadrul unor  activităţi având ca teme:“Stejarul din Borzesti”–

povestirea educatoarei şi “Istoria pe înţelesul copiilor” cu participarea unui 

profesor de istorie, cât şi într-o şedinţă specială de instructaj în cadrul căreia se 

prezintă scopul excursiei şi traseul cu punctele cele mai importante. Se precizează 

materialele necesare fiecărui copil pentru activitatea desfăşurată precum şi 

echipamentul adecvat acestei activităţi extraşcolare. 

Se stabileşte mijlocul de transport – autocarul – preţul biletelor, banii necesari 

pentru vizitarea monumentelor de cultură şi pentru mici cheltuieli.  

Cadrele didactice şi copiii, pe baza hărţii fizice a României, fac cu ajutorul 

semnelor convenţionale, descrierea generală a zonei ce urmează a fi vizitată, o 

localizează în cadrul hărţii patriei cu ajutorul profesorului de istorie, precizează 

formele de relief, oraşele şi localităţile de rezonanţă istorică, dar şi economico-

administrativă şi delimitează itinerarul excursiei.  

Folosindu-se albume, vederi sau fragmente din filme didactice, cadrele 

didactice trezesc curiozitatea, interesul copiilor pentru a lua contact direct cu 

frumuseţile naturii, cu valorile monumentelor istorice din această parte a ţării. 

Se aminteşte că informaţiile dobândite în timpul excursiei vor fi  valorificate 

în cadrul unei activitati de evaluare.  

DESFĂŞURAREA EXCURSIEI:         
La data şi la ora fixată copiii se adună la locul stabilit. Se face prezenţa, se 

verifică costumaţia, se reaminteşte regulamentul şi se deplasează la autocar. Se 

reaminteşte copiilor traseul excursiei. 

REZULTATE SCONTATE: 

1. Pe termen scurt: 

- formarea unui comportament conştient şi activ faţă de protecţia mediului 

înconjurător; 

- dezvoltarea capacităţilor de comportament, de integrare în grupul turiştilor, 

de cooperare între indivizi; 

- cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii, 

aprecieri asupra frumuseţilor fizice, economice, religioase ale teritoriului patriei şi 

împletirea cu elemente de istorie a trecutului şi prezentului poporului român. 
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2. Pe termen lung: 

- formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor fizico-

geografice, ecologice, de poluare a mediului şi cultivare a unei educaţii ecologice; 

- formarea deprinderii de comportare civilizată, corectă, de integrare în 

structura unui grup turistic, de cooperare şi respect. 

EVALUARE : În următoarele 2 săptămâni de la finalizarea excursiei 

 PORTOFOLIU: 

1. Poezii, compuneri 

2. Desene- expoziţie in incinta grădiniţei . 

3. Alcătuirea unui album cu fotografii realizate în excursie. 

 

Bibliografie: 

1. Baciu, E., Fărcaş, F., Pop, D., “Educaţia ecologică în grădiniţă”, Editura 

Lyra, Târgu-Mureş, 2005; 

2. Ionescu M., Radu I., ,,Didactica modernă”, ediţia a II-a, revizuită, Editura 

Dacia, Cluj Napoca, 2004; 

3. Macarie  Gheorghe, ,,Geografie literară”, Editura Albatros, Bucureşti, 1980; 

4. Pârvu, C., Godeanu, S., Stere, L., “Călăuză în lumea plantelor şi 

animalelor”, Editura Ceres, Bucureşti, 1985; 

5. Enciclopedie practică a copiilor, “Prietenii naturii”, Editura Ion Creangă, 

Bucureşti, 1983; 

6. “Revista Învăţământul Preşcolar”, nr. 3-4, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Editura Coresi, Bucureşti, 

2006; 
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ROLUL EXCURSIILOR CU CARACTER TEMATIC 

ÎN FAMILIARIZAREA ELEVILOR CU PRIMELE NOŢIUNI 

DE ISTORIE 
 

Profesor învăţământ primar Anca Loredana Medeşan  

Şcoala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Ţiţeica” Constanţa 

 

„Istoria este cea dintâi carte a unei naţii”, spunea Nicolae Bălcescu. Pentru 

învăţarea istoriei naţionale, am considerat că trebuie să stârnim interesul şi 

curiozitatea elevilor, valorificând elemente de istorie locală. 

Excursia şcolară cu caracter istoric este una dintre activităţile extraşcolare pe 

care cadrul didactic o poate folosi pentru cunoaşterea trecutului local sau naţional, 

pentru familiarizarea cu primele noţiuni de istorie, luând contact astfel cu tezaurul 

de valori al înaintaşilor.  

Judeţul Constanţa oferă resurse numeroase în ceea ce priveşte realizarea 

turismului istoric, în scop educaţional, cultural. Contactul direct cu mărturiile 

istorice din zonă, oferă profesorilor modalităţi directe şi interactive de predare a 

lecţiei în aer liber, lecţie de tip outdoor. 

Elevii intră astfel în contact direct cu valorile trecutului, dezvoltându-şi pe 

lângă noţiunile istorice şi sentimente de apreciere pentru înaintaşi.  

Avantajele excursiei cu caracter istoric sunt: contactul cu lumea reală, 

observarea şi studierea fenomenelor în condiţii naturale şi sociale, dezvoltarea 

deprinderii de a observa şi a studia izvoare istorice, dezvoltarea atenţiei, etc. 

Elevii sunt familiarizaţi anticipat cu tematica pusă în discuţie, fixând anumite 

cunoştinţe sau achiziţionând noi informaţii. Fiind un prilej de bucurie şi de 

relaxare, am organizat asemenea activităţi din dorinţa de a oferi elevilor mei 

posibilitatea cunoaşterii frumuseţilor patriei şi a trecutului istoric al neamului 

românesc. 

Una dintre experienţele de succes care a adus satisfacţii, în primul rând 

elevilor, a fost prima lecţie de istorie din clasa a IV-a, care a avut loc în afara sălii 

de clasă, la Monumentul Triumfal de la Adamclisi. Înainte de a organiza această 

excursie, elevii mei au fost provocaţi să se documenteze din diferite surse 

recomandate în legătură cu tema ce urmează a fi abordată chiar în apropierea 

mărturiei istorice. La faţa locului, asistaţi de ghid, elevii au devenit profesori 

oferind informaţii despre trecutul istoric al poporului român, au analizat şi au 

observat izvoarele istorice, au adresat întrebări unul altuia, lecţia devenind astfel 

atractivă, reuşind ca informaţiile sa fie asimilate mai uşor decât într-o oră de curs 

obişnuită(vezi anexa). 

Etapele de care trebuie să ţină seama organizatorul excursiei sunt: 

a) proiectarea excursiei; 

b) pregătirea teoretică şi tehnică; 

c) desfăşurarea excursiei; 

d) evaluarea excursiei. 
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Primele două etape constau în pregătirea teoretică, documentarea şi stabilirea 

obiectivelor excursiei. Elevii primesc sarcină să se documenteze din sursele la 

îndemână despre tema ce va fi discutată la obiectivul ales. În această etapă de 

documentare, elevii şi profesorul pot folosi diverse articole de pe internet, 

magazine sau reviste cu caracter istoric, hărţi, fotografii, pliante. Această 

documentaţie bibliografică este utilă, indiferent că la faţa locului este ghid sau nu, 

cadrul didactic coordonator al activităţii oferind el explicaţia ştiinţifică. 

Desfăşurarea propriu-zisă a excursiei(a treia etapă) constă în cercetarea la faţa 

locului şi culegerea datelor. Ghidul sau profesorul coordonator oferă informaţii 

despre obiectivul ales, elevii intervenind cu întrebări sau chiar oferind informaţii în 

legătură cu ceea ce îi interesează. 

Se creează astfel un dialog constructiv, observaţia este concretă, 

concluzionând că pe teren, în comparaţie cu sala de curs, conţinutul informativ al 

lecţiei cu caracter istoric are o arie mai vastă de cuprindere. 

În ultima etapă se are în vedere evaluarea excursiei, valorificarea 

rezultatelor(fotografii, înregistrări audio-video, realizarea unor panouri informative 

sau cu fotografii de grup, având ca scop popularizarea acţiunilor la nivel de şcoală, 

realizarea unor desene cu tematică, emitere de concluzii şi efectuarea unor 

aprecieri, articole de promovare în ziare locale, etc). 

Excursia constituie şi un mijloc important de călire a organismului, dar şi de 

„sudare” a colectivului de elevi şi părinţi. Acest tip de activitate în afara şcolii 

uşurează succesul învăţării, realizând astfel o legătură între teorie şi practică. 

Toate aceste activităţi m-au împlinit din punct de vedere profesional, având 

certitudinea că am format copilul ca pe un adevărat prieten al naturii, al culturii, al 

progresului. 

 

Bibliografie: 

1. Didactica, Revistă pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi 

primar      nr. 23, editura Didactica Publishing House, 

Bucureşti, 2011, pg. 10 

2. Învăţământul primar, Revistă dedicată cadrelor didactice nr. 3-4, editura 

Miniped, Bucureşti, 2005, pg. 187, 189, 190. 

3. https://www.didactic.ro/ 

4. https://edict.ro/ 
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Anexă: 

 

Articol presă ”Ziua Educaţiei la Şcoala Gheorghe Ţiţeica, între Domnul Goe, 

sfaturile poliţiştilor şi monumentul de la Adamclisi”, 6 octombrie 2017 -  

http://ct100.ro/ 
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Elevii de la Şcoala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Ţiţeica” din Constanţa au 

sărbătorit, pe data de 5 octombrie, alături de învăţătorii şi profesorii lor, Ziua 

Educaţiei. Majoritatea cadrelor didactice au ales să iasă din tiparul activităţilor 

zilnice şi să se bucure împreună cu elevii lor de acest moment aniversar. 

Elevii clasei a IV-a A, coordonaţi de p.i.p. Anca Medeşan, au desfăşurat o 

interesantă lecţie de istorie la Monumentul de la Adamclisi, acolo unde au putut 

studia izvoare istorice despre care aflaseră deja la şcoală. Intenţia a fost aceea ca ei 

să fie motivaţi pentru studiul istoriei, să fie curioşi şi dornici să investească timp şi 

suflet în această disciplină ce îi va face să îşi cunoască rădăcinile…. 
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ȘCOALA....ALTFEL 
 

Prof.  IULIANA BADIU  

Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța 

 

Școala...altfel, sau prin metode adecvate fiecărui elev, se realizează ușor, fiind un profesor 

eficient. Un profesor eficient este o sintagmă ce cu greu poate fi tradusă sau explicată. Având în 

vedere sistemul educațional din ziua de astăzi și iată rezultatele școlare foarte slabe înregistrate 

la nivelul examenului de bacalureat, ne întrebăm cine este mai vinovat: profesorul sau elevul? 

Cine ar trebui să fie mai eficient? Profesorul în modalitatea sa de a alege să-și predea materia, în 

greșeala lui de a nu ști cum anume să-și atragă elevii la ore sau elevii care sunt total 

dezinteresați, care și-au găsit alte modalități de a-și petrece timpul și consideră că 

homeschooling-ul este ceea ce au nevoie? 

Un profesor eficient este cel care știe să fie atât profesor la clasă, să își predea materia pe 

înțelesul elevilor, care cere în permanență feedback și îl oferă de fiecare dată, dar care știe să 

devină respectat și iubit. Profesorii cei mai dragi au fost cei cu care în pauze se poate discuta 

despre preferințele noastre muzicale sau de altă natură, dar care în timpul orelor nu s-au sfiit să 

mă întrebe din materie și să mă noteze după cât știam în momentul respectiv. 

Un profesor eficient nu trebuie să se oprească din procesul său de învățare. El trebuie să 

fie în permanentă căutare de informații, de tehnici și modalități de lucru la clasă, cu elevii pentru 

a le menține acestora interesul crescut la școala, chiar dacă materia nu este neapărat digerabilă. 

Mulți spun acest lucru despre fizică, chimie sau matematică: nu sunt materii digerabile, dar sunt 

necesare. Eu cred că asta se datorează în primul rând faptului că, elevilor nu li se prezintă 

beneficiile: cu ce îi va ajuta în viață, în scurt timp sau pe o perioadă mai îndelungată, ceea ce 

învață? Unde vor găsi aplicația practică a informațiilor din astfel de materii? Pentru că nu înțeleg 

sensul, nu reușesc să găsească o aplicabilitate în viața proprie apare dezinteresul față de anumite 

materii, precum și din cauza lipsei motivației profesorului de a o preda. Chiar dacă se predă 

aceeași materie an de an, doar puțin îmbunătățită, profesorul eficient spre deosebire de cel 

neeficient, știe că modalitățile de predare trebuie să fie diferite. E important să se țină minte ce 

anume a funcționat anul anterior, dar trebuie să existe și întrebarea: anul acesta va funcționa? 

Elevii pe care îi am acum sunt interesați? Vor fi la fel de plăcut surprinși ca și cei de anul trecut 

dacă folosesc metoda similară? 

Adaptarea la nevoile clasei, nevoile elevului, pe structurarea materiei este deosebit de 

importantă. De asemenea, crearea unei ambianțe plăcute, de cooperare și colaborare între 

membrii unei clase, ambianță pe care un profesor eficient știe să o producă. În plus este 

important ca un profesor să fie un ghid nu doar prin materie, elevului, ci și prin viață. Prin faptul 

că predă informațiile într-un mod, pe înțelesul elevilor, dar știe să transmită și un mesaj, un sens 

pentru ceea ce se învață, acest tip de profesor se diferențiază de ceilalți. La fel de important este 

entuziasmul cu care are loc predarea materiei, a informațiilor. O atitudine pozitivă, exaltată, un 

spirit cercetător, plin de intuiție, care să stârnească curiozitatea elevilor este foarte important.  

Un profesor eficient se remarcă și prin natura temelor de casă pe care le oferă elevilor. 

Dacă știe cum să pună în practică ceea ce predă, cum să-l implice pe elev într-un mod activ la 

realizarea temei și nu doar transcrierea unor texte ori prin a răspunde pur și simplu la câteva 

întrebări, acest profesor va rămâne în amintirea elevilor. Nu este necesară păstrarea mediului 

fizic în care se realizează de obicei predare; cu cât vorbim și de o altfel de interacțiune, de 

activități extrașcolare, de ieșiri organizate și în scop educativ, cu atât elevii se vor simți mai 

atrași de domeniu, dar și de profesorul care îi ghidează spre cunoaștere. Un profesor eficient 

înseamnă o combinație de trăsături de personalitate precum: extraversie, deschidere spre noutate, 

agreabilitate, empatie, alături de o bună pregătire teoretică și practică, cu interes pentru meseria 

pe care o are și cu plăcere de a preda copiilor. 
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Orice cadru didactic stie ca la baza succesului in predare sta relatia dintre profesori si elevi. 

Dar, inevitabil, apar problemele de disciplina, lipsa de interes, teama de profesor sau lipsa de 

incredere a elevilor in propriile forte, obstacole cu care profesorii sunt nevoiti sa lupte in fiecare 

zi la clasa pentru a-si duce la indeplinire scopurile.  

Miturile despre un profesor bun 

Mulți profesori pornesc în activitatea lor de la o serie de mituri care definesc ce inseamna 

un bun profesor: un profesor bun este intotdeauna calm, nu are prejudecati si nu este partinitor, 

are acelasi grad de acceptare fata de toti elevii, stie toate raspunsurile, nu face greseli si creeaza 

un mediu de invatare stimulant, dar in acelasi timp linistit si ordonat. Cu alte cuvinte, un profesor 

ar trebui sa fie un om mai bun decat majoritatea dintre noi.  

Ce inseamna o relatie buna elev-profesor? 

O relatie buna intre cadrul didactic si elev implica: 

•    Deschidere sau transparenta, astfel incat fiecare este dispus sa fie sincer unul fata de 

celalalt 

•Grija fata de celalalt, atunci cand fiecare stie ca este pretuit de celalalt 

•Interdependenta – nu dependenta unul de celalalt 

•    Diferentiere, permitandu-si sa fie unici, creativi si individuali 

•Satisfactie mutuala: nevoile unuia sa nu fie implinite in pofida celuilalt. 

Cum se construieste o relatie buna profesor-elev? 

Intelegand ce inseamna toleranta in activitatea de predare si care sunt factorii care o 

influenteaza. Cum stabilesc profesorii care sunt comportamentele accesibile si care sunt cele 

inaccesibile? Cum variaza toleranta profesorilor de la o clasa la  alta sau de la un moment al zilei 

la altul?  

 Intelegand procesul de atribuire a problemei in relatia profesor-elev.  

 Este important ca profesorul sa poata distinge intre problemele personale pe care le au 

elevii si care le cauzeaza lor o problema, dar nu si profesorului (de exemplu,elevul s-a certat cu 

mama lui si este suparat din acest motiv) si problemele care au un efect tangibil si concret asupra 

dascalului, deoarece contravin nevoilor sale (de exemplu, elevul isiscrijelesteinitialele pe banca) 

 Evitand limbajul de neacceptare.  

Criticile, comenzile, sfaturile, avertizarile, dezaprobarea, poreclele, stereotipurile sau 

“predicile” transmit mesaje care ii fac pe elevi sa se simtaneintelesi, neapreciati sau incapabili sa 

isi rezolve propriile probleme. De aceea, este recomandabil sa fie evitate in relatia cu elevii. 

 Invatand sa puna in practica ascultarea activa.  

Ascultarea activa presupune ascultarea mesajului transmis de elev, incercarea de a-l 

intelege/interpreta si  oferirea de feedback (pentru a se asigura ca a inteles corect mesajul), astfel 

incat copilul sa fie orientat treptat catregasirea unei solutii pe cont propriu. (Ascultarea activa nu 

include oferirea de sfaturi sau solutii.) 

 Evitand sa faca apel la autoritate in fata elevilor.  

Cand profesorii intampina o problema, fac apel la autoritatea lor pentru a determina elevii 

sa se comporte astfel incat problema sa dispara. Apare astfel o confruntare profesor-elev care, 

rezolvata prin apelul la autoritate, nu face decat sa ii indeparteze pe cei doi. 

 Pastrand deschisa relatia de comunicare dintre scoala si familie, pentru a 

gasiimpreuna cu parintii cele mai bune solutii pentru educatia copiilor. 

 Invatand sa rezolve conflicte prin metoda avantajului reciproc.  Elevii obligati sa 

isi schimbe comportamentul prin apelul la autoritate, pot avea reactii negative precum 

rebeliunea, obraznicia, razbunarea, minciuna, plagiatul, retragerea, teama de esec sau 

teama de a-si asuma riscuri.  

 Metoda avantajului reciproc presupune formularea problemei, generarea solutiilor, 

evaluarea lor si aplicarea lor impreuna, prin colaborarea dintre profesor si elev. 

Profesorul este un model în viața unui copil. Este cel care îl învață să facă primii pași în 

drumul lung al experienței, plin de obstacole. Când părinții pierd din puterea pe care o aveau 
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asupra copiilor lor, profesorului îi revine sarcina de a influența educația și în sfârșit evoluția 

copilului.Pentru asta nu este nevoie doar de compețențe didactice sau de specialitate, ci și de 

abilități empatice și sociale. Așadar, să ai competențe pedagogice și de specialitate este 

important, dar nu este suficient pentru a fi cu adevărat un profesor apreciat, iubit și respectat de 

elevii tăi. 

 

Calitățile cele mai importante pentru meseria de profesor 

 

Creativitate și empatie 

În primul rând, calitățile unui bun profesor implică abilităţile de a pătrunde în viața 

interioară a grupului de elevi, de a-i înțelege și de a le accepta nevoile și preocupările. Abilitățile 

empatice oferă o perspectivă asupra lumii, aşa cum este văzută prin ochii celor mici și inofensivi, 

având astfel posibilitatea regăsirii imaginii nealterate a vieții de zi cu zi. 

Pentru a trezi curiozitatea și interesul elevilor tăi trebuie să îi poți motiva, folosindu-te de 

creativitate și de metode inspirate de predare. Trebuie să ai o metodă de lucru diferită care să te 

scoată din anonimat. Acesta este motivul pentru care elevii se bucură de cursurile unor profesori 

și le așteaptă cu nerăbdare. 

Dragostea pentru copii are și ea un rol important în dezvoltarea unui pedagog. Un bun 

profesor știe ce și cum să transmită, dar are și o capacitatea deosebită să îi iubească pe copii. 

Atitudinea profesorului față de întreaga clasă este decisivă în relațiile dintre elevi. 

Dacă acesta îi tratează cu respect, înțelegere, iubire și îi apreciază pe fiecare în parte, 

nefăcând discriminări, procesul didactic va fi simplificat. Empatia însă nu este o calitate prea des 

întâlnită. 

 

Simțul umorului 

Un simț al umorului fin poate să reducă barierele dintre voi și poate să domolească o 

atmosferă tensionată. Ca să câştigi respect și ca să poţi merge mai departe în această meserie este 

important să știi cum să îi faci să râdă pe copii. Acest lucru te va ajuta să câștigi popularitate. 

 

Pasiune și dăruire profesională 

Un profesor care-și face meseria în grabă va atrage cu greu elevi interesați de materia pe 

care acesta o predă. Pentru a insufla plăcerea învăţării despre stalagmite și stalactite, despre 

corpul uman sau despre fenomenele meteorologice este nevoie de pasiune. Profesorul trebuie să 

transmită elevului pasiunea sa pentru lectură, documentare şi interesul faţă de acumularea a cât 

mai multor informații de cultură generală. 

 

Un bun comunicator 

Printre calitățile unui bun profesor, cele mai importante sunt tactul și talentul pedagogic, 

capacitatea de a forma mintea tinerilor, de a preda în mod creativ și de a nu se limita la un 

monolog plictisitor. De multe ori, nu ceea ce spune un profesor este important, ci felul în care 

acesta o spune. Încercarea neinspirată de a preda o lecție folosind un lung monolog plictisitor nu 

va stârni niciodată interesul elevilor, ba mai mult îi va deranja, făcându-i să se simtă complet 

ignorați într-un singur ceas. 

Modul în care un profesor comunică este esențial, iar dacă acesta găsește moduri atractive 

de a transmite informația (cum sunt prezentările powerpoint, de exemplu) și încearcă o 

interacțiune adevărată cu elevii săi, rezultatele se vor observa imediat. 

Trebuie evitate relațiile închistate, specifice modelului autoritar, pentru că sunt dăunătoare 

și dau impresia de superficialitate și de neimplicare. 

 

O atitudine pozitivă 

Nu-l pedepsi pe elev! Sau cel puțin, când vrei să faci asta, rezumă-te la o lecție pe care vrei 

să i-o aplici. Nu exagera și nu-ți vărsa nervii pe cei firavi. 
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Talent oratoric 

O simplă sistematizare a informației nu ajunge. Este nevoie și de talent oratoric, măiestrie 

pedagogică și tact. Este important ca profesorul să știe ce tonalitate și ce volum al vocii să 

folosească, pentru a capta atenția elevilor săi, să știe când să se oprească, pentru a le stârni 

interesul  sau cum să încheie un discurs remarcabil. 

 

       Obiectivele comunicării 

Ori de câte ori  scriem  sau vorbim, încercând să convingem, să explicăm,  să influenţăm, 

să educăm, sau să îndeplinim orice alt obiectiv prin intermediul procesului de comunicare,

 urmărim întotdeauna patru scopuri principale: 

 Să fim receptaţi (auziţi sau citiţi) 

 Să fim înţeleşi 

 Să fim acceptaţi 

 Să provocăm o reacţie (o schimbare de comportament sau de atitudine) 

 

Etapele ascultării active:  

A trimite un mesaj  

B primeşte mesajul. Aceasta  presupune ca receptorul să se concentreze asupra a ceea

 ceeste spus 

B spune ceea ce a înţeles fără a face evaluări 

A fie este de acord cu  reformularea lui B, fie emite din nou mesajul  

Acest proces este repetat până când ambele părți şi-au însuşit semnificaţiile mesajelor. 

 

Limbajul şi mesajele în comunicare 

La început a fost cuvântul. Cuvintele sunt viaţa omului. Limbajul  fiecăruia dintre  noi 

este o broderie de tipare verbale care ne deapănă povestea. Limbajul este fie poarta pentru 

învăţare şi alegere, fie  poarta  spre  neînţelegere  şi dizarmonie. Învăţând să dezvoltaţi  

măiestria limbajului, puteţi: 

 Să îmbunătăţiţi calitatea informaţiei pe care o schimbaţi cu alţii în orice mediu ar fi 

 Să comunicaţi la un nivel de înţelegere mai ridicat 

 Să influenţaţi rezultatele unei situaţii 

 Să vă sporiţi puterea dumneavoastră  şi pe a altora luptând 

împotrivaconstrângerilor care apar în limbaj 

 Să depăşiţi rezistenţa conştientă angajând inconştientul 

 Să comunicaţi într-un mod captivant şi convingător 

 Să vă îmbogăţiţi limbajul şi, implicit, viaţa. 

 Să învăţaţi ce mesaje comunicaţi inconştientului altor persoane şi să descoperiţi 

dacă 

acestea sunt într-adevăr cele pe care vreţi să le comunicaţi 

 Să învăţaţi să recunoaşteţi semnalele  pe care dumneavoastră şi alţii le transmiteţi  

prin 

limbajul trupului. 

Abilitatea în folosirea limbajului este de folos nu numai când interacţionaţi cu alţii, dar, 

mai ales, când interacţionaţi cu dumneavoastră înşivă.  

Perceperea unui mesaj este un fenomen cathartic: pentru emiţător, în măsura în care el 

sesituează, metodic, în concordanţă cu el însuşi, fără a-şi căuta un alibi, fără a ceda tentaţiei 

de a proiecta ceva asupra altuia şi pentru receptor, care se plasează, fără ocolişuri, fără 

moralizare, fără ipocrizie, faţă în faţă cu emiţătorul sau cu el însuşi. 
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Făcând o sinteză a diferitelor perspective din literatura de specialitate reliefează

 treiaspecte importante care fac în percepția elevilor ca  un cadru didactic să fie caracterizat  

drept un "profesor bun": 

(1) abilitatea de a  stabili  interrelații pozitive cu elevii (să demonstreze că "îi  pasă"  

de aceștia);  

(2) abilitatea de a exercita o autoritate și să ofere structură și claritatea regulilor fără a 

face acest lucru într-un modrigid, amenințător sau ca urmare a utilizării pedepselor; 

(3)  abilitatea de a  face învățarea  distractivă prin utilizarea unor strategii 

pedagogicecreative.  

Studiile privitoare la profesorul de succes demonstrează că acesta trebuie să monitorizeze 

permanent performanța elevilor săi și să aibă așteptări pozitive în ceea ce-i privește pe aceștia. 

Modul în care vor face acestea  este unul pozitiv și prescriptiv și nu punitiv și stresant 

pentru elevi, în ideea de a-i face pe aceștia mai responsabili de propria învățare și de a păstra 

deschise toate canalele de comunicare cu aceștia.  

 

Cadrul  didactic se află într-o  rețea complexă de comunicare prin prisma căreia ar trebui 

să construiască cu elevul atât prin metodele utilizate, managementul clasei de elevi sau prin 

modul în care face evaluarea o relații de încredere, consistentă și capabilă să ofere certitudinea 

unei noi perspective pentru învățământul românesc.  
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VALENŢELE  FORMATIVE ALE ACTIVITĂŢILOR 

EXTRACURRICULARE 
 

Prof. înv. primar Veronica Cernat  

Şcoala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu”, Medgidia 

Prof. înv. primar Viorica Muşat  

Şcoala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu”, Medgidia 

 

Şcoala îşi propune să formeze multilateral personalitatea elevilor, să-i 

pregătească pentru viaţă, ţinând seama mai ales de perspectivele viitorului 

previzibil, acordând atenţia cuvenită bogăţiei de forme pe care se structurează 

comunicarea umană contemporană. Întrucât o abordare exhaustivă nu i-ar sta în 

putere şi nici nu i-ar fi necesară, ea trebuie să se oprească la acele forme ale 

comunicării care prezintă un interes practic imediat, pe linia scopului formativ 

esenţial urmărit. 

Prin comunicare, oamenii îşi împărtăşesc cunoştinţele, interesele, atitudinile, 

simţămintele, ideile. Analiştii consideră că omul comunică pentru a se informa, a 

impresiona, a provoca o reacţie, a amuza, a se face înţeles, a exprima punctul de 

vedere, a obţine o schimbare de comportament sau atitudine. În funcţie de numărul 

participanţilor, comunicarea poate avea loc la unul din nivelurile: intrapersonale, 

interpersonale, în grupuri mici, în cadrul comunităţilor locale, regionale şi 

naţionale. 

Elementele care stau la baza comunicării sunt: emiţătorul, receptorul, mesajul, 

canalele de comunicare, codificarea, decodificarea, feed-back-ul. Calitatea 

comunicării depinde enorm de educaţia pe care fiecare o primeşte în familie şi pe 

diferitele trepte ale sistemului de învăţământ. 

În şcoală, elevii nu trebuie doar să răspundă la întrebări, ci să înveţe arta 

comunicării, să iniţieze şi să poarte o conversaţie, să-şi exprime punctele de 

vedere, să se implice în rezolvarea de probleme, să-şi argumenteze ideile  şi 

atitudinile, să interiorizeze valoarea comunicării. De aceea, activitatea educativă 

trebuie să cuprindă o varietate de forme de comunicare orală şi scrisă. 

Elevii învaţă cel mai bine atunci când exersează comunicarea în grupuri mici, 

cu sarcini de conversaţie conţinute în contexte naturale şi autentice. Desfăşurarea 

educaţiei din perspectiva principiului educaţiei permanente contribuie într-o mare 

măsură la asigurarea articulării conţinuturilor asimilate de individ prin canalele 

formal, nonformal, informal. Educaţia se realizează prin acţiuni educative. Unele 

dintre aceste acţiuni educative se află în afara sistemului de învăţământ, dar este 

menit să atingă scopurile pedagogice identificabile. De aceea, şcoala nu rămâne 

indiferentă faţă de marea bogăţie de forme de educaţie extraşcolară pe care se 

structurează comunicarea umană contemporană. În acest sens, am încheiat un 

parteneriat educaţional între şcoală şi Bilioteca Municipală Medgidia. Proiectul 

educaţional ,,Prietenii cărţii” reprezintă o încercare de a pune în relaţie cartea şi 

copilul, de a crea un contact, de a contribui la redescoperirea basmului ca un 

univers al copilăriei, un izvor de cunoaştere şi visare.  Activităţile extracurriculare 
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organizate împreună cu elevii noştrii au conţinut cultural, artistic, spiritual, 

ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la 

viaţa şi activitatea comunităţii locale. 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. 

Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. 

Serbările şcolare dedicate unor evenimente importante din viaţa de elev (1 

Iunie, 8 Martie, 1 Decembrie, ,,Uite vine Mos Crăciun”, serbarea Abecedarului) 

sunt un prilej de a îmbina frumos arta cântecului cu euritmia. De altfel, pe aproape 

întreaga perioadă şcolară, cântul şi cuvântul merg mână în mână. Ea evaluează 

talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 

satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui copil în 

parte.Perioada de pregătire a serbării, dorinţa sinceră de succes, sudează colectivul, 

impulsionează în mod favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare 

sufletească. Consider că fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programelor, pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, să fie constient că şi 

de participarea lui depinde reuşita unei serbări şcolare. Am trăit alături de ei 

bucuria succesului, am remarcat, că acel contact cu publicul trezeşte în sufletul 

copiilor dorinţa de a învinge dificultăţile, de a-şi stăpâni timiditatea, de a trăi 

bucuria reuşitei. 

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. Excursiile reprezintă 

finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a elevilor, îi ajută să înţeleagă nu 

numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de 

ridicare a nivelului cultural. Tot excursia este activitatea educativă în care se poate 

desfăşura o altă formă a comunicării, şi anume comentariul unei acţiuni sportive. 

Popasul care se face pentru a servi masa este folosit şi pentru jocuri collective. 

Comentatorul activităţii sportive transmite ceea ce se petrece pe teren. Acelaşi 

lucru se face apoi în scris, la întoarcerea acasă, comentând un aspect al jocului, 

realizându-se astfel şi un top al comentatorilor sportive ai clasei. 

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.  
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Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase sau între clase 

diferite (pe diferite faze, pe diferite teme) promovăm valori culturale şi etice 

fundamentale, precum şi fair play-ul competiţional, sensibilitatea şi personalitatea 

lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în 

vederea cultivării şi promovării lor. Concursurile le-am realizat la nivelul clasei 

sau la nivelul şcolii. În cadrul concursurilor s-a dezvoltat spiritul competitiv şi 

creativitatea elevilor.Astfel fiecare participant dorea să realizeze lucrări superioare. 

Participarea la concursurile realizate de diverse şcoli şi instituţii din ţară şi chiar 

internaţionale a dus la câştigarea unor diplome cu care elevii se puteau mândri. 

Fiecare elev deţine o mapă în care îşi colecţionează diplomele personale câştigate. 

Ziua copilului-1 Iunie am serbat-o mereu cu elevii prin activităţi extraşcolare, 

iar concursurile au avut o pondere mare. Astfel am organizat diverse concursuri 

care au dat poisibilitate elevilor să primească fiecare câte o diplomă pentru 

domeniul în care acesta deţine aptitudini. 

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, 

prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi 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 şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului.  

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. 

Atunci când părinţii, elevii şi 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 de mult considerate doar o 

simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În 

cadrul acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea 

unor informaţii despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-

mediu, educarea unor comportamente şi conduite civilizate,  îmbogăţirea 

vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor atitudini de 

investigare, cercetare etc. Posibili parteneri educaţionali sunt: familia, comunitatea 

locală, mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale etc. 

Iată câteva dintre activităţile educative pe care le-am desfăşurat şi care, alături 

de educaţia formală şi informală, îi ajută pe elevi să comunice mai uşor, corect, să 

capete curaj în a-şi exprima gândurile, sentimentele, pentru a-şi susţine punctul de 

vedere. Ele sunt, deci, parte integrantă a procesului de învăţământ. Spiritul de 

observaţie, gândirea, exprimarea se pot forma şi dezvolta în cadrul unui proces 

educativ de durată din care fac parte şi aceste activităţi educative. Exerciţiile de 

compoziţie, indiferent de tip, sunt chemate să contribuie efectiv la pregătirea 

pentru integrarea socială, pentru împlinirea personalităţii elevilor. 

 

 

 

 

 



329 

 

Bibliografie: 

1. Călin Marin, Teoria şi metateoria acţiunii educative,  Editura Aramis, 

Bucureşti, 2003; 

2. Cucoş Constantin, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi 

grade didactice, Ediţia a III-a , Editura Polirom, 2009, 

(pag.105-125); 

3. Jinga Ioan; Istrate  Elena,  Manual de pedagogie, Editura ALL, Bucureşti, 

1998; 

4. Nicola Ioan, Tratat de pedagogie şcolară, Editura Aramis, Bucureşti, 2003, 

(pag.535-538); 

5. Vlăsceanu Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. 

Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului 

obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002 . 

 

 

ANEXE 

  ,,La bibliotecă” 

  

  



330 

 

  

 

Serbarea de Crăciun ,,Uite, vine Moş Crăciun” 

  

 

  

 
 

 

 



331 

 

 

VALENŢELE FORMATIVE ALE ACTIVITĂŢILOR 

EXTRACURRICULARE – CULTURALE 
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Profesor învăţământ primar Gelu Dragoş  
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Activităţile extraşcolare se referă la acele activităţi realizate în afara mediului 

şcolar, în afara unităţii de învăţământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de 

elevi sau a mai multor unităţi de învăţământ. Activităţile extraşcolare sunt foarte 

importante pentru copil. Cercetările  susţin că ele  ajută elevii la formarea unei 

atitudini normale faţă de învăţat, au performanţe şcolare mai ridicate, au formate 

abilităţi practice diversificate, dar şi strategii bune de rezolvare de probleme. Pe 

lângă aceasta activităţile extracurriculare acţionează şi asupra respectului şi stimei 

de sine, iar sentimentul de împlinire şi eficacitate este mult mai ridicat. 

Activităţile  extracurriculare vizează de regulă acele  activităţi cu rol 

complementar orelor clasice de predare-învăţare. Numărul  lor oferă numeroase 

prilejuri pentru cultivarea imaginaţiei, creativităţii.. Pot fi excursii minunate şi 

vizite la muzee, teatre de păpuşi şi nu numai, balet, pot fi excursii şi vizite la 

instituţii importante din satele sau oraşele lor, sau  alte obiective de interes local 

sau naţional, pot fi vizite la alte şcoli, activităţi artistice, hobby-uri, cluburi 

tematice şi echipe sportive sau activităţi legate de protecţia mediului. 

Activităţile  extraşcolare reprezintă un element prioritar în politicile 

educaţionale întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii 

tânărului, asupra performanţelor şcolare şi asupra integrării sociale în general: 

 performanţă şi rezultate şcolare mai bune;  

 coeficienţi de abandon şcolar mai scăzuţi; 

 o stare psihologică mai bună, incluzând un nivel de stimă de sine mai bun, 

mai puţine griji privind viitorul şi sentiment redus de izolare socială; 

 un nivel scăzut de comportamente delincvente. 

Activităţile extraşcolare contribuie la  satisfacerea în mare măsură a 

intereselor, aptitudinilor, la dezvoltarea particularităţilor psiho-individuale ale                                                                                                                                                                                                                        

şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber.Având un caracter 

atractiv, elevii  participă cu veselie şi plăcere, cu însufleţire şi dăruire la aceste 

activităţi atât de necesare în formarea tinerilor.. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare oferă căutări şi soluţii variate. 

Succesul este asigurat 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. 

Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă 

simţul responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi făţă de 

scopurile urmărite.  
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Un bun dascăl nu-şi asumă „strălucirea” rolului principal în procesul 

instructiv-educativ, ci domină culisele, coordonând regia; scenariul său ar trebui să 

surprindă, să incite, să provoace şi mai ales să consolideze şi să dezvolte grupul de 

elevi, în ansamblul lui, ţinând cont de dezvoltarea personală a fiecăruia dintre ei. 

Creionarea de reguli, asumarea de roluri, generarea de momente de introspecţie, 

asigurarea feedback-ului, iată doar câteva instrumente de lucru în munca complexă 

a dascălului cu elevii. 

Activităţile educative nu pot fi limitate sau standardizate, după cum e greu de 

recuperat anumite teme care nu au fost abordate în anii precedenţi sau în secvenţele 

anterioare. Elevul este un receptor reflexiv, chiar dacă acest lucru nu se vede 

totdeauna; el va prelua mesajul educativ recent în funcţie de edificiul său moral, de 

cultura sa generală, creionate, la rândul lor de mediul familial şi social generative. 

Programul săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun” oferă un cadru 

organizat pentru activităţile educative extracurriculare şi extraşcolare, în  

programul numit „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. În această 

săptămână nu se organizează cursuri conform orarului  unităţii de învăţământ, 

desfăşurându-se după un orar special. 

Obiectivul acestui program este implicarea tuturor copiilor: preşcolari, elevi 

de toate ciclurile, a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi 

preocupărilor diverse ale lor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în 

diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul naţional şi să 

stimuleze participarea lor la activităţi variate, în contexte nonformale. 

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 acestui obiectiv 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 . 

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului 

de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea 

raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă 

într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de 

activităţi. 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. 

Prin activităţile extracurriculare se urmăreşte identificarea şi cultivarea 

aptitudinilor, talentului, adoptarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
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comportamentului creativ în diferite domenii. Un impact pozitiv al activităţilor 

extracurriculare îl are formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor, iniţierea, 

proiectarea şi implementarea de programe şi proiecte prin atragerea de fonduri 

extrabugetare. 

În cadrul activităţilor de tip excursii, drumeţii - elevii pot cunoaşte diferite 

localităţi ale ţării, pot cunoaşte realizările semenilor lor, locurile unde s-au născut 

diferite personalităţi naţionale, au trăit şi au creat opere de artă. De asemenea, ei îşi 

pot dezvolta afecţiunea faţă de natură, faţă animale şi plante. În acest sens am 

organizat, în anul şcolar 2016-2017 excursii la Casele memoriale ale scriitorilor 

George Coşbuc şi Liviu Rebreanu, iar în anul 2018 – Anul Centenarului la Alba 

Iulia, Cetatea Reîntregirii Neamului. 
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    Omul deplin al culturii româneşti, Mihai Eminescu, a fost şi va rămâne 

poetul tuturor românilor, cinstirea Lui fiind prilej cu care se organizează multe 

activităţi culturale dedicate „Voievodului Stelar”. Sub acest titlu, elevii şcolii 

noastre, în colaborare cu Centrul de Excelenţă „Porţile Nordului” şi Liga 

Scriitorilor Români, filiala Maramureş au prezentat un moment artistic. 
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În urma acestei manifestări, profesorul, criticul literar şi scriitoarea Virginia 

Paraschiv a publicat un articol în cotidianul local Graiul Maramureşului: 

 

Voievodul Stelar 

 

Sala de Conferinţe  a Bibliotecii Judeţene Petre Dulfu a a  găzduit un 

eveniment cultural  emoţionant. Copii din Mireşu Mare, Lucăceşti şi Liceul de 

Artă Baia Mare, au păşit cu gingăşie în Templul Cărţilor. Au recitat  din Eminescu, 

şi nu oricum. Startul recitalului l-au dat şcolarii din clasa I, apoi au venit la rampă 

« veteranii », cei de la gimnaziu.  Solista  Emanuela  Benciu  a interpretat cu 

dăruire şi pasiune, din partiturile ei preferate . 

Nu se poate măsura efortul învăţătorilor şi a profesorilor de a-i iniţia pe copii 

în poetica lui Eminescu, numit generic,  pe înţelesul lor, Voievod Stelar… Toţi 

copiii prezenţi au fost audiaţi cu interes şi răbdare de publicul cu adevărat  interesat 

să murmure în gând, odată cu şcolarii, versurile care ne-au marcat copilăria şi 

adolescenţa şi care  au dat vârstei  nealterate de prejudecăţi , dreptul la visare.  

Şcolarii , la îndemnul şi povaţa dascălilor lor,  au depăşit « scenariul » unei serbări 

convenţionale. Ţinuta lor a fost de excepţie, de la vestimentaţie până la 

comportament.   Copii educaţi , cuviincioşi şi manieraţi şi foarte inimoşi. Nimic 

artificial, nimic impus cu severitate, nimic strident şi contrafăcut.  S-a lucrat mult, 

îndeosebi cu dicţia la cei mici, şi cu proprietatea termenilor la “cei mari”, de 

gimnaziu.   Truda  şi harul învăţătorilor şi a profesorilor,  merită toată consideraţia 

şi recunoaşterea publică . 
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Domnul director  Teodor Ardeleanu  a onorat prin prezenţa domniei sale 

emoţionanta   ceremonie, şi  a grăit, la rugămintea  neviclenită a organizatorilor,  

cu tact persuasiv  şi cu  remarcabilă  comprehensiune. Ideea princeps ,izvodită din 

dimensiunea de cărturar a a lui  Eminescu :  lumina cunoaşterii –axiomă a 

spiritualităţii  şi a viabilităţii fiinţei româneşti.   

Liga Scriitorilor, Filiala Maramureş şi Centrul de Excelenţă Porţile Nordului, 

coordonatori şi promotori ai  manifestării, au plecat de la premisa funcţiilor  

formatoare ale acestui  model tradiţional  de omagiere : EMINESCU ad USUM 

DELPHINI . 

Prof. Virginia Paraschiv 

 

Scriitoarea Aurelia Oancă a fost prezentă la Centrul multifuncţional 

Lucăceşti, între elevii din ciclul primar, unde a oferit cea mai recentă carte a 

Domniei Sale „Două fete şi două zâne"  în cadrul Proiectului Educaţional 

„Poveşti la gura sobei”. Ne-au onorat cu prezenţa d-na director Lucica Mogoş, 

prof. doc. Nicu Oanţă şi prof. înv. primar Gelu Dragoş, fiu al satului şi mijlocitor al 

evenimentului. Autoarea a fost impresionată de serbarea pregătită părinţilor şi 

oaspeţilor de către elevii instruiţi de profesoarele Ana Dragoş, Ana Chira şi  

Cristina Mateaş, profesor coordonator Claudia Chiorean! Atmosfera, aplauzele, 

cocuţul primit şi cartea de poveşti au făcut nişte copii fericiţi iar noi, cei maturi, am 

intrat în atmosfera sfântă a Crăciunului. 

 
 

Joi,   21   aprilie   2016,  în   cadrul   cursului „Zestrea   strămoşească   a 

Maramureşului”, ajuns   la   numărul   8,  organizat de Universitatea Tehnică Cluj 

Napoca, Filiala Baia Mare, coordonat   de   d-na   lect.   univ.   dr.   Delia-

Anamaria Răchişan, cursanţii  au avut prilejul de a-i avea în mijlocul lor pe elevii 

de la  Şcoala Gimnazială „Mireşu Mare”, dir. prof. Lucica Mogoş. Copiii, 

coordonaţi de mai multe cadre didactice au reconstituit  şezătoarea tradiţională, 

specifică zonei etnografice Chioar. 

D-na lect. univ. dr. Delia-Anamaria Răchişan a precizat, încântată: „Îi felicit 

pe copiii din Mireşu Mare pentru prestaţie! Sper să am ocazia să îi revăd şi pe 

viitor.  I-au stăpânit emoţiile  dar au valorificat tradiţiile strămoşeşti din tot sufletul 
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şi cu multă dăruire. Le mulţumesc cadrelor didactice pentru implicare, mă bucur că 

le-au insuflat copiilor tradiţiile,  şezătoarea de pe vremea bunicilor noştri. Le sunt 

recunoscătoare  şi le mulţumesc cadrelor didactice implicate: prof. Viuţa Ortensia 

Dorca, prof. Ana Dragoş, prof. Cristina Mateaş, prof. Gelu Dragoş, mijlocitorul 

acestui eveniment. Sunt încântată că am avut onoarea să o avem printre noi pe 

doamna rapsod Lucica Rus din Remeţi pe Someş. Are o voce deosebită, efectiv ne-

a încântat sufletele! Mă bucur că alături de noi a fost  şi  părintele Vasile Dorca,  

domnul  preot  de  la Parohia  Ortodoxă  Tulghieş.  Îi mulţumesc pentru cuvintele 

frumoase, pline de duh; mă bucur că este în asentimentul oamenilor care 

promovează  şi preţuiesc tradiţiile neamului românesc! Le mulţumesc părinţilor 

implicaţi! Sărbători pascale binecuvântate! Credinţă, iubire, nădejde  şi multă 

lumină în suflet!” 

La final, elevii mirişeni i-au servit pe cei prezenţi cu pancove şi sarmale cu 

păsat şi ciuperci. A fost o atmosferă reală de şezătoare. Mulţumim şi gazdelor 

amabile ca întotdeauna, de la Biblioteca Judeţeană, director dr. Teodor Ardelean. 

 
 

Acestea sunt câteva dintre activităţile desfăşurate de elevii noştri sub 

îndrumarea atentă a dascălilor care se implică în cunoaşterea valorilor locale şi 

naţionale. 

Activităţile extracurriculare sunt apreciate  atât de către copii, cât şi de factorii 

educaţionali în măsura în care: 

 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 

 organizează într-o manieră plăcută şi  relaxantă timpul liber al copiilor 

contribuind la optimizarea procesului de învăţământ ; 

 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 

 copiii au câmp liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 

 participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport 

puternic pentru o activitate susţinută; 

 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
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 sunt caracterizate de optimism şi umor; 

 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 

 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de 

învăţământ; 

 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
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Dezvoltarea personală a elevului – demers didactic creativ 

CHESTIONARUL DE EVALUARE A SIMPOZIONULUI 
Ediția a XII-a, 23 februarie 2019 

Analiza răspunsurilor (47 de respondenți) 

 

Prof. Daciana Călin 

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Constanța 

Prof. Ecaterina Rupesac 

Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

Notă: Menționăm că nu am citat toate răspunsurile dumneavoastră, alegând să menționăm 

frecvența ideilor. 

 

1.Menționați trei aspecte lăudabile  remarcate în desfășurarea simpozionului din acest an. 

  

 Au fost punctate următoarele aspecte, enumerate în ordinea frecvenței lor: 

 

 buna, foarte buna, excelenta organizare; organizare la înălțime  (32) - „în tot ceea ce 

privește resursele materiale și temporale”, „eficacitate în organizare”, „valorificarea eficientă a 

timpului avut la dispoziție”, „ireproșabilă”, „desfășurare liniară, bine închegată”, „numărul mare 

de secțiuni și diversitatea acestora”, „ca în fiecare an”, „ziua aleasă (sâmbăta), ca să putem 

participa la întregul program”, desfășurarea ș.a.; 

 invitații (22) - „invitații cu renume local și național” (Constanța, București), „profesioniști”, 

invitați deosebiți”, „formatori valoroși”, „Oameni de valoare”,  „prezentările interesante ale 

invitaților, în plen”, „fidelitatea invitaților” („Venim an de an să-i întâlnim, să-i ascultăm.”, 

„prezența și alocuțiunea Doamnei prof. univ. Olga Duțu”), „teme interesante”, „comunicări 

interesante”, „calitatea înaltă a prelegerilor”, „prezența reprezentanților ministerului; 

 temele abordate în comunicările tuturor participanților (23) - „adecvarea tematică a 

lucrărilor”, „prezentări excepționale”, „prezentări și discuții remarcabile”, „diversitatea temelor 

din secțiuni”, tematica foarte bine aleasă, de actualitate, „atractivă”, „temele abordate au fost 

interesante” (2), „Tema simpozionului și secțiunile acoperă subiecte de interes major”, „păstrarea 

tradiției desfășurării simpozionului”, „amploarea simpozionului” ș.a.; 

 Oamenii care au participat (25) - „oameni pregătiți profesional”, „oameni remarcabili”, 

„interesați de evenimentul de formare”, „pregătirea participanților”, „implicarea și interesul”, 

„experiențănouă”, „participarea multor persoane”, „oameni comunicativi, deschiși la opiniile 

celorlalți”, „informare”, „dinamism”, „seriozitate”, „profesionalismul”, „consecvență”, „inter-

relaționare”, „responsabilitate”, „prietenie”, „inovație”, „implicarea activă în problemele 

învățământului actual”, „prezența învățăceilor de la profilul pedagogic”,  ș.a.; 

 experiența participării, calitatea comunicărilor și a prezentării acestora (35), informații, 

competențe, achiziții noi, concrete”, „un bun prilej de a face schimb de experiență, de a învăța 

unii de la ceilalți”, „experiență inedită, din care am avut ce învăța”; „schimb de exeperiență”, 

„caracterul interactiv”, „împărtășirea experiențelor profesionale din partea unor oameni 

importanți”, „preocuparea pentru actualizarea și racordarea la nou”, „Apreciez profesionalismul 

cu care este organizat acest simpozion de fiecare dată. M-a impresionat modul în care se face 

introducerea pentru fiecare prezentare.”, „răsplătirea efortului depus de cadrele didactice”, 

socializare”, „prietenie” ș.a.; 

 câștigul pentru propria activitate (24) -   „exemple de activități realizate la clasă”, „exemple 

de activități pe care le voi pune în practică”, „exemple de bună-practică interesante”, „schimb de 

experiență”, „varietatea subiectelor”, „originalitatea ideilor”, „integrarea produselor educaționale 

ale elevilor (expoziția cu lucrările elevilor)” ș.a., dar și „adeverința și diploma primite, care 

atestă participarea”; 
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 organizatorii (11) - „profesionalism”, „optimismul și căldura organizatorilor”, „gazde 

primitoare”, „implicarea tuturor organizatorilor în desfășurarea activităților”, „oameni inimoși”, 

„o echipă extraordinară”, „flexibilitatea organizatorilor”, „moderatorii”; 

 atmosfera (6) – „plăcută”, „relaxantă”, „caldă, destinsă”, „pozitivă”; 

 locul (5) - „pregătirea și aspectul sălilor”, „locațiile”;  

nicio mențiune: 3. 

 

2.Precizați aspectele pe care le-ați schimba în structura, organizarea și desfășurarea 

evenimentului de anul viitor. 

  

 Ați propus: 

 

 pentru structura evenimentului:  

„Cuvântul elevului” - dorințele în legătură cu noi, profesorii” 

 pentru organizare: 

 „micșorarea timpului pentru prima parte a activității” VS. „să se desfășoare în două zile”; 

„organizarea atelierelor după ora 10.30, cândparticipanții au alt tonus”; 

 „valorificarea produselor activității elevilor (expoziția)”; 

„program mai succint”; „respectarea programului propus” 

„o poză de grup la sfârșitul activității”; 

 pentru desfășurarea sa: 

 revizuirea timpului alocat prezentărilor (3): „respectarea timpului alocat pentru susținerea 

comunicării”; „reducerea timpului prezentărilor în plen”; „scurtarea primei părți (a secțiunii în 

plen)”; „intervențiile unor invitați să fie adaptate ca temă și ca timp”; „axarea pe materiale 

experimentale”; „evitarea prezentărilor care au caracter teoretic”; 

 De asemenea... nu ați schimba nimic (5): „Este un simpozion bine organizat și nu văd nicio 

schimbare”; „Totul a fost ok.”; „Modul de organizare este optim”; „Este totul perfect!”; „Nu este 

cazul.”, „Nu schimb nimic.”; „Nu aș schimba nimic”. 

Nicio mențiune: 20. 

 

3.Punctați trei componente pe care ar trebui să se intervină imediat în învățământul 

preuniversitar. 

  

 Sunt percepute ca fiind nevralgice următoarele aspecte: 

 programele școlare, metodologia (25) – „programa școlară”  (8), „schimbare programei 

școlare” (4), „simplificarea programei” (12); „eliminarea scrierii cu litere de tipar”, 

„”mentalitatea - trecerea de la teoretic la cea acțional- practică”, „coerență pe termen lung/ 

mediu/ scurt”(8),  

 baza materială a școlilor (11) – „materiale didactice care să faciliteze învățarea”, „dotare”, 

integrarea mijloacelor tehnologiei moderne”; „modernizarea și sincronizarea materialelor 

didactice la nevoile sociale curente”; „organizarea materială a clasei pregătitoare (mobilier, 

materiale etc.)”; „dotarea claselor din învățământul primar cu smarttable” 

 birocratizarea (10): „mai puține hârtii de completat”, „reducerea volumului de materiale 

scrise, cerute”; 

 elevi/ efectivele de elevi (8): introducerea repetenției la clasa I, ca o amânare”; „reducerea 

numărului de copii la clasă”; „integrarea elevilor cu CES”; „absenteismul” 

 colaborarea dintre profesori (7): „ colaborarea în cadrul aceluiași domeniu”, „schimb de 

experiență- vizite între clase”;  

 corpul profesoral (17): „formarea cadrelor didacticepe stratgii moderne de predare- învățare- 

evaluare pentru învățători”; „calitatea întregului corp profesoral”; „revenirea la formarea inițială 

a cadrelor didactice din învățământul primar prin liceele pedagogice”, „comportamentul 

profesorului”; „motivarea cadrelor didactice”; „seriozitate și profesionalism managerial” 
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 evaluarea (7) – „modalitățile de evaluare”  

 finațarea (11): „finanțare suficientă”; 

 legislația (14): „reglementări pertinente privind temele pentru acasă”, „reconsiderarea 

statutului profesional și social al învățătorului”, „stabiltate în stabilirea structurii anului școlar”; 

„respectarea Legii Educației”; 

 strategii (8): conceperea unor strategii naționale pentru educație, care să aibă legătură cu 

situația politică și care să fie menținută măcar 5 ani, după care... revizuire”; „modificări coerente 

(adesea se aplica „principiul dominoului”) - modificările dintr-un domeniu duc la consecințe în 

domenii neprevăzute”; stabilitatea deciziilor în timp”;  

 manualele (8): „decongestionarea manualelor școlare”, „manualele școlare”; „selecția corectă 

a manualelor școlare”; „”realizarea manualelor și programelor în sprijinul proiectării și predării 

integrate”; „Fără manuale unice” 

 altele: „flexibilitate”; „schimbare”; „acceptare”; „evoluție”; „eliminarea concursurilor din 

ciclul primar”; „încurajarea către autosugestie”; „reglementări pertinente privind temele pentru 

acasă”, „colaborarea cu instituțiile statului”; „colaborarea mai strânsă cu familia”; „implicarea 

părinților”  

Nicio mențiune: 10. 

 

4.Găsiți un adjectiv (un cuvânt) potrivit stării de spirit de la începerea simpozionului și unul 

potrivit pentru momentul în care completați chestonarul. 

 

 Ați observat câștigul emoțional adus de participarea dumneavoastră. 

 

La început... La final... 

curios/ curiozitate (5) 

bucurie (1)  

emoționat (3) 

nerăbdător/nerăbdare (2) 

interesant (2) 

deschisă (1) 

bucuros (5) 

mulțumire (1) 

nerăbdătoare (1) 

atentă (1) 

bună dispoziție (1) 

motivant/ motivat (3) 

obosită (1) 

entuziasmat (5) 

vesel (1) 

resemnată (1) 

bună (1) 

implicat (2) 

optimist (1) 

relaxat/relaxare (2) 

încrezător (1) 

extraordinar (2) 

liniște (1) 

mândrie (1) 

împăcare/ împăcată (2) 

super-women (1) 

 emoții (5) 

energie (2) 

excelent (1) 

interesant (2) 

satisfăcut/ satisfacție (5) 

emotiv (1) 

determinați (3) 

împlinit/ împlinire (3) 

încântat (4) 

nerăbdătoare (1) 

curios (4) 

inspirat (5) 

optimist (4) 

înfloriți (1) 

împărtășire (1) 

lămurit (3) 

satisfacerea curiozității (1) 

*„De la emoție, sensibilitate, înaltă ținută s-a 

ajuns la pragmatism și conceptualizare.” (1) 

și...  

Nicio mențiune: 1 

5. Un gând la plecare... 
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 Vă mulțumim pentru... 

 felicitări și aprecieri: 

„Felicitări! 

„Felicitări pentru ceea ce realizați!” 

 „Felicitări și mulțumiri candide pentru efortul depus!” 

„Felicitări pentru tot ceea ce faceți! Să fiți sănătoasă și să vă continuați nobila misiune de a 

forma Oameni! Vă mulțumesc!” 

„Sincere mulțumiri și aprecieri echipei de organizare și participanților la simpozion, pentru șansa 

de a participa la schimbul de informații și experiențe profesionale.” 

 urările entuziaste:  

 „Succes!” 

 „Vă doresc să aveți multă putere de muncă și energie să duceți mai departe acest demers!” 

„Să continuați și să ajungeți să organizați un simpozion internațional!” 

„Mult succes! O primăvară plăcută!” 

„O primăvară frumoasă și mult succes în următorii ani!” 

„Vă doresc o primăvară fericită și călduroasă!” 

„Numai bine!” 

„La cât mai multe activități efiiente și de dezvoltare profesională!” 

„Gânduri bune!” 

„Multă sănătate și să ne vedem cu bine și la anul!” 

 „Să fie ediția a XIII-a .... cu noroc! Evident! Ne vedem la anul să privim împreună sosirea 

primăverii!” 

 gratitudine: 

„Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de aparticipa la acest simpozion!” 

„Mulțumiri, mulțumiri organizatorilor!” 

„Sun onorată și vă respect munca depusă! Mulțumesc!” 

 „Vă mulțumesc!” 

 optimism: 

„Provocare!” 

 „Să ne vedem cu bine și la anul!” 

 „Ne vom revedea în curând!”  

„Ne vedem și în anul următor!” 

„Să ne vedem în fiecare an!” 

 „Pe curând!” 

 ... și gândul bun și inimos! 

„Bucurie!” 

„Îi mulțumesc Domnului pentru încă o zi cu oameni speciali, minunați, deștepți! A fost o alegere 

inspirată!” 

 

 

Vă mulțumim că sunteți alături de noi în fiecare an!  
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